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PREDSLOV
Predkladaná

správa

o činnosti

fakulty

obsahuje

množstvo

kvantitatívnych

a kvalitatívnych údajov za rok 2009.1 Tam, kde to bolo možné a vhodné, využili sme aj
porovnanie s predchádzajúcimi rokmi, aby sme dokumentovali, že ukazovatele, ktoré fakulta
dosiahla v kalendárnom roku 2009 nie sú náhodné, ale sú výsledkom dlhodobých cieľov
transformovaných do krátkodobých opatrení.
V ostatnom roku sa skvalitnil pedagogický, ale aj vedeckovýskumný potenciál fakulty.
V porovnaní so zvyšnými piatimi právnickými fakultami, naša fakulta ďaleko prekračuje
ukazovatele, ktoré sledovala akreditačná komisia, výsledkom čoho je komplexná akreditácia
Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj jej Právnickej fakulty. Tieto dlhodobé trendy
potvrdila aj ARRA.
Výročná správa si dáva za cieľ prispieť k objektívnemu posúdeniu , Právnickej fakulty
a preukázať oprávnenosť tvrdení, ktoré sa objavili v médiách, že fakulta v hodnotenom
období dosiahla najlepšie výsledky medzi právnickými fakultami SR.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
dekan fakulty

1

Výročná správa za rok 2009 bola schválená Akademickým senátom Právnickej fakulty UK v Bratislave dňa
17.03. 2010 a prerokovaná na Vedeckej rade Právnickej fakulty UK dňa 24.03. 2010.
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I. POSLANIE FAKULTY
Základným poslaním fakulty je poskytovať vzdelávanie na vysokej odbornej úrovni
pri zrozumiteľnosti podávaných informácií. Popri vysokej odbornej úrovni kladie fakulta
dôraz na profesionálne zručnosti a návyky. V neposlednom rade novým momentom, ktorý je
nevyhnutné vysoko vyzdvihovať, je morálny kredit učiteľov a študentov školy.
Všetky tieto úlohy je nevyhnutné skĺbiť tak, aby výsledkom úsilia zainteresovaných
bol odborne zdatný a morálne vyspelý absolvent, ktorý bude schopný sa zamestnať v justícii,
ale aj vo verejnej správe, či pôsobiť ako právnik v súkromnej praxi.
Aby fakulta naplnila svoje poslanie, musí podporiť rozvíjanie vedeckovýskumnej
činnosti, pretože jej kvalita je rozhodujúci faktor nielen pre formovanie charakteru študentov
či absolventov, ale aj samotných pedagógov.
V súlade s poslaním fakulty bolo v roku 2009 krátkodobým cieľom udržanie sa na
špičke právnického vzdelávania v republike. V duchu tohto cieľa, ktorý je identický
s dlhodobým poslaním fakulty, fakulta podporila aktivity, ktoré boli relevantné pre
hodnotenie Akreditačnou komisiou MŠ SR.
Osobitným problémom, ktorý ovplyvňuje poslanie fakulty z hľadiska dlhodobého je
výmena študentov i pedagógov so zahraničím. Aj v tomto smere fakulta napreduje v súlade
s dlhodobým zámerom univerzity a samozrejme aj fakulty.
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II. VEDECKÁ RADA UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY
Predseda:
1. Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Členovia:
2. PhDr. Eva Abrahámová, CSc.
3. Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
4. Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
5. Doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
6. Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
7. JUDr. Štefan Detvai
8. Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., mim. prof.
9. Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
10. PaedDr. Marta Havranová, CSc.
11. Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
12. JUDr. Milan Karabín
13. Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.
14. JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.
15. Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
16. Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
17. JUDr. Viera Kupcová
18. Prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
19. Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
20. Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.
21. Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
22. Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.
23. Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.
24. Prof. JUDr. Nadežda Rozehnalová, CSc.
25. Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
26. Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
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III. AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UNIVERZITY
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,
PRÁVNICKEJ FAKULTY

Dekan:
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Prodekani:

PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, kvalifikačný rast, rigorózne konanie, ďalšie
vzdelávanie, výpočtovú techniku a knižnicu
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.
prodekanka pre legislatívu, oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti, spoluprácu
s rezortmi a masmediálnu komunikáciu

Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a grantovú politiku
Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
prodekan pre pedagogickú činnosť 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia dennej
a externej formy.
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IV. ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE FAKULTY
1. Dekan fakulty

2. Prodekani fakulty

3. Tajomník fakulty

4. Katedry fakulty
Katedra teórie práva a sociálnych vied,
Katedra právnych dejín,
Katedra ústavného práva,
Katedra správneho a environmentálneho práva,
Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva,
Katedra občianskeho práva,
Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu
Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií.
5. Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
6. Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

7. Dekanát
a) sekretariát dekana,
b) referát personálnej práce,
c) študijné oddelenie,
d) oddelenie vedy, výskumu, rigorózneho konania, ďalšieho vzdelávania, grantovej
politiky a medzinárodných vzťahov,
e) oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti,
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Ekonomické oddelenie:
f) referát plánu a rozpočtu,
g) referát ekonomiky práce,
h) referát mzdovej učtárne a pokladňa,
i) referát všeobecnej učtárne.
Referát obslužných činností:
j) referát správy a evidencie majetku,
k) referát MTZ,
l) podateľňa a archív.

V. AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,
PRÁVNICKEJ FAKULTY
P r e d s e d a:
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Podpredsedovia:
Mgr. Anton Martvoň, PhD., za zamestnaneckú časť AS PraF UK
Rudolf Pfeffer za študentskú časť AS PraF UK

Tajomník:
Mgr. Dagmar Sidorjaková

Overovatelia:
Ing. Ingrid Fröhlichová
JUDr. Lýdia Tobiašová, PhD.
Juraj Gedra
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Č l e n o v i a:
Zamestnanecká časť:
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Ing. Ingrid Fröhlichová
PaedDr. Marta Havranová, CSc.
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala
JUDr. Michal Kuril, PhD.
PhDr. Anna Lysá, CSc.
Mgr. Anton Martvoň, PhD.
Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.
Mgr. Dagmar Sidorjaková
JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD.
JUDr. Rudolf Trella, CSc.

Študentská časť:
Martin Daňko
Juraj Gedra
Vladimír Minčič
Rudolf Pfeffer
Milan Trylč
Lenka Trnkusová
Ernest Vokál
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V roku 2009 Akademický senát PraF UK zasadal sedemkrát.
1. Na zasadnutí 4. 03. 2009 senát rokoval o aktualizácii dlhodobého zámeru fakulty na
roky 2008 – 2013, bolo prerokované a schválené znenie študijného poriadku fakulty,
akademický senát zobral na vedomie informáciu o pripravovaných organizačných
zmenách na PraF UK. AS PraF UK podporil stanovisko AS UK k návrhu novely
zákona o vysokých školách, ktorý schválila vláda SR. Boli schválené nové výberové
predmety s výučbou v cudzom jazyku.
2. Na zasadnutí 1. 04. 2009 senát prerokoval Štatút PraF UK, schválil návrh poplatkov
súvisiacich so štúdiom pre uchádzačov o štúdium na PraF UK s výučbou v cudzom
jazyku. Ďalej senát schválil predĺženie termínu prijímania prihlášok na štúdium
a schválil členov komisie pre VŠ internáty a ubytovanie.
3. Na zasadnutí 6. 05. 2009 sa senát zaoberal návrhom predloženej Výročnej správy
PraF UK o hospodárení za rok 2008. Na rokovanie senátu bol predložený Rozpočet
výnosov a nákladov PraF UK na rok 2009, organizačný poriadok fakulty a informačné
listy nových výberových predmetov s výučbou v cudzom jazyku.
4. Na zasadnutí 9. 06. 2009 boli prerokované a schválené pozmenené znenia Štatútu PraF
UK a bol prerokovaný a schválený Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku PraF UK.
5. Na zasadnutí 17. 06. 2009 boli prerokované a schválené Výročná správa PraF UK
a Kritériá pre prijímacie konanie PraF UK pre akad. rok 2010/2011.

6. Na zasadnutí 17. 09. 2009 boli prerokované a schválené niektoré podrobnosti organizácie
volieb do AS PraF UK, študentskej časti, ktoré sa budú konať 29. 09. 2009, uskutočnila sa
voľba nových členov volebnej komisie pre voľby do študentskej časti akademického senátu
fakulty a boli vyhlásené voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
na Právnickej fakulte UK.

7. Na zasadnutí 6. 10. 2009 boli vyhlásené výsledky volieb do študentskej časti AS PraF UK.
Bol zvolený nový overovateľ za študentskú časť AS PraF UK. Na rokovanie senátu bol
predložený návrh dekana fakulty na vymenovanie prodekana fakulty a člena vedeckej rady
fakulty a bolo prerokované a schválené znenie Štatútu PraF UK s dopracovanými zmenami.
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VI. VÝVOJ FAKULTY ZA UPLYNULÝ ROK
A. OBLASŤ

VÝCHOVY A

VZDELÁVANIA

K rozhodujúcim oblastiam činnosti PraF UK patrí výchovno – vzdelávací proces.
Každoročné hodnotenie vzdelávacieho procesu je zamerané predovšetkým na jeho
skvalitnenie. Zvýšená pozornosť sa venovala študijným programom vo všetkých štupňoch
a formách štúdia. Napriek predchádzajúcej značnej diverzifikácii študijných programov
(spojených s aplikáciou kreditového systému) sa darí stabilizovať všetky študijné programy
v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v obsahovej štruktúre i vzájomnej nadväznosti.
Celkové zameranie vzdelávacieho

procesu je v intenciách dlhodobého zámeru rozvoja

fakulty na obdobie 2008 – 2013.
Hlavné smerovanie v pedagogickom procese na nasledujúce obdobie bude zamerané
na:
1. zdokonaľovanie systému prijímacieho konania,
2. skvalitňovanie študijných programov s dôrazom na ponuku študijných
programov v cudzom jazyku,
3. zváženie možnosti vytvorenia spoločných programov v rámci UK,
4. vytvorenie koncepcie hodnotenia výučby učiteľa/katedry,
ako i vypracovania koncepcie pracovnej záťaže učiteľa,
5. vytvorenie študijnej záťaže učiteľa.
1. Študijné stupne, programy, odbory a formy štúdia na fakulte
V súčasnosti sa na fakulte vyučuje v nasledovných študijných odboroch a programoch:
Denná forma štúdia:
A) 1. stupeň vysokoškolského štúdia:
1. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,
2. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,
3. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,
B) 2. stupeň vysokoškolského štúdia:
1. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo,
5. ročník – súvislé magisterské štúdium, magisterský študijný odbor právo
(v akademickom roku 2008/2009)
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2. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo
(od akademického roku 2009/2010).
C) 3. stupeň vysokoškolského štúdia:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Externá forma štúdia:
A) 1. stupeň vysokoškolského štúdia:
1. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo
2. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,
3. ročník – bakalársky študijný odbor právo.
B) 2. stupeň vysokoškolského štúdia:
1 .ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo,
2. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo,
3. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo.
C) 3. stupeň vysokoškolského štúdia:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Kreditový systém štúdia sa vo všetkých formách štúdia na fakulte uplatňuje už siedmy
rok. Doterajšie poznatky o jeho aplikácii vedú k týmto záverom:
Podstatu a funkcie kreditového systému štúdia si osvojili všetci učitelia a študenti ako
nevyhnutný fakt, avšak pretrvávajú čiastočné problémy týkajúce sa obsahu informačných
listov, aplikácií foriem hodnotenia, ako i stanovovania prerekvizít. Ide najmä o zosúladenie
počtu hodnotení počas skúškového obdobia. Tu sa podarilo presadiť, že počet tzv. klasických
skúšok v danom skúškovom období nepresahuje päť skúšok.
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2. Počty študentov študujúcich v jednotlivých stupňoch štúdia, študijných programoch
a formách štúdia
Právnická fakulta sa počtom študentov sa zaraďuje medzi väčšie fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, s klesajúcim počtom študentov v I. a II. stupni a stúpajúcim
počtom študentov v III. stupni štúdia.
Ilustratívne tabuľky ukazujú základné údaje od roku 2007.
Tabuľka č. 1 – Počet študentov študujúcich na fakulte v rokoch 2007 – 2009
Rok

Počet študentov

Denné štúdium

Externé štúdium

(spolu)

PhD.

PhD.

denné externé

2007

3 043

1 743

1 190

38

72

2008

2 657

1 673

853

58

73

2009

2 355

1 587

652

59

57

Tabuľka č. 2 – Počet študentov v dennej forme štúdia podľa jednotlivých ročníkov
v rokoch 2007 – 2009
Ročník
Počet študentov Počet
Počet študentov
rok 2009
študentov
rok 2007
rok 2008
1. Bc.
264
213
332
2. Bc.

210

330

319

3. Bc.

325

320

357

4. (1.r.Mgr)

341

327

321

5. Mgr.

447

483

414

1 587

1 673

1 743

Spolu

Tabuľky č. 1 a 2 ukazujú, že vedeniu fakulty sa podarilo nielen zastaviť kvantitatívny
nárast počtu študentov v externej forme štúdia, ale od roku 2007 aj znižovať počet študentov
v obidvoch stupňoch i formách vysokoškolského štúdia. Nasledujúce tabuľky 3a – 3c ukazujú
najmä počty zapísaných zahraničných študentov za roky 2007 – 2009 v pomere k počtu
zapísaných študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou.
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Tabuľky č. 3 a, 3 b, 3 c – Počty zapísaných študentov vysokoškolského štúdia na
Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2009.
Tabuľka č. 3 a
2007

Spolu

Forma

Bc.
denná

Bc.

Mgr.

Mgr.

PhD.

PhD.

externá

denná

externá

denná

externá

štúdia
Štátna

SR

zahr.

1008

1

SR

zahr.

735

0

SR

zahr.

38

0

príslušnosť
3 044

508

682

72

Tabuľka č. 3 b
2008

Spolu

Forma

Bc.
denná

Bc.

Mgr.

Mgr.

PhD.

PhD.

externá

denná

externá

denná

externá

štúdia
Štátna

SR

zahr.

863

3

SR

zahr.

810

3

SR

zahr.

príslušnosť
2 657

358

495

58

73

Tabuľka č. 3 c
2009

Spolu

Forma

Bc.
denná

Bc.

Mgr.

Mgr.

PhD.

PhD.

externá

denná

externá

denná

externá

štúdia
Štátna

SR

zahr.

799

3

SR

zahr.

788

3

SR

zahr.

príslušnosť
2 355

270

382

59

57

Z uvedených tabuliek č. (3a, 3b, 3c) vyplýva, že počet študentov tak v dennom, ako aj
v externom študijnom program v I. a II. stupni má za hodnotené obdobie klesajúcu tendenciu,
v súlade s odporúčaniami Akreditačnej komisie SR. Ale naopak počet študentov v dennej
forme doktorandského štúdia má stúpajúcu tendenciu, čo je rovnako v súlade s usmernením
Akreditačnej komisie SR.
Na štúdium sa v akademickom roku 2009/2010 prihlásilo 34 uchádzačov o štúdium
z iných krajín ako zo Slovenskej republiky, a to 28 uchádzačov z Českej republiky,
1 uchádzačka z Maďarskej republiky (denná forma štúdia), 3 uchádzači z Republiky srbskej
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(denná forma štúdia), 1 uchádzač z Rumunskej republiky (externá forma štúdia), 1 uchádzač
z Bulharskej republiky (denná forma štúdia), 1 uchádzačka o štúdium z Talianskej republiky
(denná forma štúdia).
3. Doktorandský študijný program
V doktorandskom študijnom programe sa výučba realizuje v dennej aj externej forme
štúdia.
V tomto štúdiu sa darí napĺňať počty doktorandov najmä v dennej forme štúdia, čo
v perspektíve dáva možnosť vylepšiť vekovú a neskôr aj kvalifikačnú štruktúru katedier.
V súčasnosti na fakulte študuje celkovo 116 doktorandov, z toho 59 študentov
doktorandského štúdia v dennej forme štúdia.
Tabuľka č. 4 – Počty doktorandov v dennej a externej forme štúdia
v rokoch 2007 – 2009:
PhD. denné
PhD. externé
2007

38

72

2008

58

73

2009

59

57

V roku 2009 sa intenzívnejšie začalo pracovať na skvalitnení doktorandského štúdia.
Do výučby sú zapojené všetky katedry PraF UK, ktorých charakter to dovoľuje.
Stanovil sa pevný rozvrh výučby viacerých predmetov pre študentov v dennej forme
štúdia.
O doktorandské štúdium v externej forme štúdia prejavili záujem aj zahraniční
uchádzači. Od akademického roku 2009/2010 bolo prijatých 15 zahraničných uchádzačov
o externú formu PhD. štúdia. Predmety v študijnom programe pre zahraničných študentov sa
vyučujú v anglickom jazyku.

4. Prijímacie konanie
V akademickom roku 2009/2010 sa aplikoval už po druhýkrát nový systém
prijímacieho konania na bakalársky študijný program v dennej a externej forme štúdia, ktorý
sa zakladá na plnom akceptovaní výsledkov stredoškolského štúdia. Cieľom bolo odstrániť už
zastaraný spôsob prijímacieho konania a rešpektovať požiadavky stredných škôl na väčšiu
akceptáciu výsledkov stredoškolského štúdia pri prijímacom konaní

získania čo
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najkvalitnejších uchádzačov v súvislosti so značnou konkurenciou právnických fakúlt na
Slovensku.
Výsledky prijímacieho konania z ostatných dvoch rokov priniesli niekoľko nových
poznatkov. V prvom rade – zvýšila sa kvalita uchádzačov, keď prijatí uchádzači na dennú
formu štúdia mali celkový študijný priemer zo stredoškolského štúdia nižší ako 1,2.
Všetci prijatí uchádzači sú zo stredných škôl gymnaziálneho typu. Zvýšil sa však
podiel žien prijatých na štúdium 223 oproti mužom – 42 (v roku 2008/2009 bol pomer žien
a mužov 166/47). Značne sa však zmenil rozdiel medzi prijatými a zapísanými uchádzačmi
o štúdium.
Tabuľka č. 5 – Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na bakalársky študijný
program v dennej a v externej forme štúdia
Rok/forma štúdia
Denná forma štúdia
Externá forma štúdia Spolu
2007/2008

2 019

875

2 894

2008/2009

1 746

921

2 667

2009/2010

1 195

574

1 769

Tabuľka č. 6 – Počet prijatých uchádzačov o štúdium v rokoch 2007 až 2009:
Počet prijatých
Forma štúdia/rok

denná

exter.

Spolu

2007

350

151

501

2008

339

204

543

2009

301

154

455

Tabuľka č. 7 – Počet zapísaných študentov (do 1. ročníka) v rokoch 2007 až 2009
Počet zapísaných
Forma štúdia/rok
2007
2008
2009

denná
325
208
264

exter.
145
140
55

Spolu
477
348
319

Porovnanie vyššie uvedených tabuliek (počtu prijatých študentov a počtu zapísaných
študentov v obidvoch formách štúdia), ukazuje, že v roku 2007 bol rozdiel v dennej forme
štúdia 25, v externej forme štúdia 6. V roku 2008 bol tento rozdiel v dennej forme štúdia 131,
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v externej forme štúdia 56. V roku 2009 bol rozdiel v dennej forme štúdia 37, v externej
forme štúdia 99.
Príčiny poklesu prihlásených uchádzačov o štúdium a najmä rozdielu medzi prijatými
a zapísanými uchádzačmi o štúdium na bakalársky študijný program v dennej forme štúdia sú:
− zvýšená konkurencia na trhu poskytovania právnického vzdelávania (existencia
šiestich právnických fakúlt na Slovensku),
− blízka dostupnosť zahraničných právnických fakúlt (Viedeň, Brno, Olomouc,
Praha),
− zmena systému kritérií prijímacieho konania (mnohí potenciálni uchádzači
o štúdium vzhľadom na kritériá prijímacieho konania prihlášku nezašlú (z dôvodu
rešpektu pred konkurenciou),
− vynikajúci absolventi stredných škôl si prihlášku na štúdium dávajú ako „poistku“
na nimi prvoplánovanú vysokú školu.
Pre nasledujúci akademický rok 2010/2011 sa pristúpilo k čiastočnej modifikácii
kritérií prijímacieho konania v tom, že sa do hodnotenia výsledkov bude započítavať aj ďalší
nižší ročník a zároveň sa pridal do profilujúcich predmetov ďalší cudzí jazyk, matematika
a výsledky SOČ a olympiád dosiahnutých na národnej a medzinárodnej úrovni.
Sme toho názoru, že po trojročných skúsenostiach bude nutné urobiť celkovú analýzu
nového spôsobu prijímacieho konania a najmä pre denné štúdium navrhnúť buď nový spôsob
prijímacieho konania, prípadne ísť cestou ďalšieho skvalitňovania doterajšieho systému
prijímacieho konania.
V nasledujúcom období musí fakulta uvažovať o zvýšení motivácie záujmu
uchádzačov o štúdium cez hľadanie nových spôsobov:
− zvyšovanie kvality právnického vzdelania,
− rozširovanie nových študijných programov v spolupráci s niektorými fakultami
UK
− v Bratislave,
− aktívnejším prepojením výučby a praxe cez odborné stáže študentov,
− aktivizácia kontanktov so strednými školami (najmä s gymnáziami).
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5. Kvalita vzdelávacieho procesu
Kvalita

vzdelávacieho

procesu

zahŕňa

široké

spektrum

kvantitatívnych

a kvalitatívnych faktorov. K faktorom kvantitatívnej povahy patria: počet študentov
v príslušnom ročníku, počet pedagogických pracovníkov, počet študentov v študijnej skupine,
materiálno-technické zabezpečenie výučby, usporiadanie predmetov v rozvrhu (v dňoch,
týždňoch), zabezpečenie a dostupnosť literatúry. K faktorom kvalitatívnej povahy patria:
kvalita prijatých uchádzačov, záujem študentov o predmety, ich všeobecná vedomostná
úroveň, kvalifikačná a pedagogická úroveň vyučujúcich.
Na začiatku sme konštatovali, že fakulte sa darí znižovať počet študentov
pripadajúcich na jedného interného učiteľa. V snahe zvýšiť kvalitu výučby sa na fakulte už
dlhšie uplatňuje a dodržiava usmernenie, aby počet študentov v seminárnej skupine nebol
vyšší ako 20.
Vzhľadom na ešte stále vysoký počet študentov (aj keď postupne sa znižujúci),
priestorové vybavenie fakulty neumožňuje uskutočňovať všetku výučbu v budove sídla
fakulty.
Fakulta časť výučby v dennej forme a externej formy štúdia uskutočňuje na Starých
Gruntoch. Tieto priestory treba považovať za veľmi provizórne a nespĺňajúce požiadavky na
kvalitné zabezpečenie výučby.
Priestory v budove sídla fakulty sú dostatočne vybavené a viaceré sú špecializované
(výučba právnej informatiky, výučba cudzích jazykov, amfiteáter, učebne 601, 604
s možnosťou využitia technických prostriedkov na názornú formu výučby).
Podstatná časť externej formy výučby prebieha v strediskách mimo Bratislavy
(Kaskády, Nové mesto nad Váhom). Z hľadiska materiálno-technického vybavenia sú
tamojšie výučbové priestory veľmi dobre upravené a prispôsobené na názornú výučbu.
Problémom je vytvorenie optimálneho rozvrhu (výučba prebieha v blokoch - sústredeniach)
tak, aby učiteľ mohol zadávať aj úlohy na samoštúdium a následne robiť kontrolu. Dôraz
treba položiť aj na zladenie rozvrhu hodín pre dennú formu štúdia a pre externú formu štúdia.
Za kvalitu pedagogického procesu v rozhodujúcej miere zodpovedajú vedúci katedier,
vedúci študijných odborov, ako i garanti výučby jednotlivých predmetov. Základným
nástrojom kontroly úrovne kvality pedagogického procesu sú hospitácie, ktoré slúžia na
posúdenie kvality výučby zo strany pedagógov, ale aj úrovne zvládnutia učiva zo strany
študentov,

úroveň vedomostí študentov na postupových skúškach a štátnych skúškach.

V tejto súvislosti je žiaduce venovať na katedrách zvýšenú pozornosť mladým učiteľom, ktorí
sú zapojení do pedagogického procesu.
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Na ľahkú váhu nemožno brať ani poznatky získané anketou študentov, ktorá hodnotí
aj úroveň pedagogického procesu. S jej výsledkami je oboznamované kolégium dekana a aj
katedry, prostredníctvom priamej účasti dekana fakulty na ich zasadnutiach.
Za významné pre skvalitnenie pedagogického procesu a jeho administratívne
zvládnutie treba považovať aj zavedenie AIS 2. Všetci učitelia a pracovníčky študijného
oddelenia absolvovali školenie pre osvojenie si práce v tomto programe.
V zmysle dlhodobého zámeru na roky 2008 – 2013 fakulta sústredí pozornosť na
kvalitu pedagogického procesu vytvorením koncepcií záťaže študenta, ktorá sa bude odvíjať
aj od iných kritérií (účasti v ŠVOČ, súťažiach v rámci fakulty a pod.), ako len od počtu hodín
priamej výučby.
V záujme zvyšovania kvality pedagogického procesu treba vytvoriť koncepciu
pracovnej záťaže učiteľa tak, aby sa ňou vyjadrila jej úroveň vzhľadom na proporcionálne
zaťaženie jednotlivými povinnosťami, ale aj porovnanie medzi kategóriami učiteľov.
V tejto súvislosti treba vypracovať aj návrh na formalizovaný spôsob výučby učiteľa
a katedry, ktorý by zjednotil základné požiadavky na formálnu stránku výučby (prednášky,
semináre, cvičenia) a zároveň tiež akceptoval morálnu a spoločenskú stránku pedagogického
procesu a vzájomného vzťahu učiteľ – študent.

6. Absolventi
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 opakujúci študenti, študenti, ktorí ukončili
prerušenie štúdia a podobne.
Uvedené tabuľky dávajú súhrnný prehľad o počte absolventov v uplynulých troch
rokoch.
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Tabuľky č. 8 a, 8 b, 8 c - Absolventi na Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2009
Tabuľka č. 8 a
Rok 2007

denné

Bc.

externé

zahr.

spolu

3

139

0

142

Mgr.

413

262

6

681

PhD.

1

7

0

8

Tabuľka č. 8 b
2008

denné

externé

zahr.

spolu

Bc.

311

147

0

458

Mgr.

359

208

51

618

PhD.

11

5

0
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Tabuľka č. 8 c
2009

denné

externé

zahr.

spolu

Bc.

317

102

1

420

Mgr.

261

187

0

448

PhD.

10

12

0
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Kvalitu absolventov z hľadiska ich uplatnenia v praxi fakulta špeciálne nesleduje.
Informácie sú len sprostredkované cez oficiálne štatistiky, ktoré uvádzajú počet
nezamestnaných

absolventov

vysokých

škôl

a fakúlt

alebo

ich

fakulta

získava

prostredníctvom profesných právnických komôr, ktorých vedúci predstavitelia sú členmi
vedeckej rady fakulty. V prípade absolventov PraF UK v Bratislave je tento počet
zanedbateľný.
V súčasnosti má fakulta pripravený dotazník pre absolventov fakulty, ktorý
distribuujeme a na základe získaných odpovedí urobí prvú analýzu úrovne absolventov
fakulty.
7. Významné aktivity – v doktorandskom štúdiu
Na základe poslednej akreditácie získala fakulta oprávnenie školiť doktorandov v týchto
študijných programoch v dennej a externej forme štúdia:
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1. Teória a dejiny štátu a práva
2. Obchodné a finančné právo
3. Ústavné právo
4. Správne právo
V roku 2009 bolo na základe akreditácie fakulte pozastavené konanie v študijných
programoch v III. stupni vysokoškolského štúdia trestné právo a medzinárodné právo.
V roku 2009 naďalej prebiehal proces zvyšovania ponuky výberových predmetov
vyučovaných v cudzom jazyku (najmä v anglickom jazyku). Celkovo bolo v roku 2009
schválených ďalších 15 výberových predmetov vyučovaných v cudzom jazyku a dva
v slovenskom jazyku. Na fakulte sa teraz celkovo prednášajú v cudzom jazyku nasledujúce
výberové predmety:
Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Základy rakúskeho súkromného práva 1
Základy rakúskeho súkromného práva 2
Priame zahraničné investície 1
Priame zahraničné investície 2
Správa, riadenie a kontrola korporácií 1 .
Správa, riadenie a kontrola korporácií 2
Komparatívne súťažné právo 1
Komparatívne sútažné právo 2
Globálne režimy práva duševného vlastníctva a trans. technológií 1
Globálne režimy práva duševného vlastníctva a trans. technológií 2
Obchodné právo
Korporatívne zmluvy
Základy súdneho práva USA
Úvod do amerického práva
Obchodné transakcie
Tvorba právnych predpisov
Ústavné právo U.S.A.
Európske súťažné právo
ES – Právo obchodných spoločností
Simulovaný súdny spor 1
Simulovaný súdny spor 2
Negociácia 1
Negociácia 2
Právo v globálnej spoločnosti 1
Právo v globálnej spoločnosti 2
Medzinárodné zdaňovanie 1
Medzinárodné zdaňovanie 2
Obchodné zmluvy
Medzinárodná obchodná arbitráž 1
Medzinárodná obchodná arbitráž 2
Klinika obchodného práva 1
Klinika obchodného práva 2
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Katedra občianskeho práva
Súdna ochrana v EU
Katedra právnych dejín
Právne dejiny Slovenska

Katedra pracovného práva
Medzinárodné a európske pracovné právo 1
Medzinárodné a európske pracovné právo 2

Katedra ústavného práva
Porovnávacie ústavné právo 1
Porovnávacie ústavné právo 2
Ochrana ľudských práv a slobôd v jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva 1
Ochrana ľudských práv a slobôd v jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva 2
Ústavný systém Francúzskej republiky
Vplyv judikatúry súdov na ES na ústavné právo.

Táto aktivita vyúsťuje k príprave modifikovaného študijného programu v cudzom
jazyku. Cieľom je skvalitniť výučbu a rozšíriť ponuku aj pre našich študentov, najmä však
v rámci zvyšovania mobility prilákať zahraničných študentov na PraF UK.

Disciplinárna komisia Právnickej fakulty UK
V roku 2009 sa objavili niektoré porušenia disciplíny zo strany študentov, ktoré riešila
disciplinárna komisia fakulty. Komisia v roku 2009 zasadala päťkrát (11. 02. 2009;
25. 02. 2009; 04. 06. 2009; 08. 10. 2009; 02. 12. 2009) a riešila návrhy na disciplinárne
konanie týkajúce sa priestupkov študentov pri skúškach a týkajúce sa prípadov neuhradenia
školného.
Niektorí študenti na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie boli úplne vylúčení zo
štúdia, iní boli vylúčení podmienečne a jednému bolo uložené disciplinárne opatrenie –
pokarhanie.

B. RIGORÓZNE

SKÚŠKY

Rigorózne skúšky sa uskutočňujú v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon) a Smernice rektora UK
vnútorný predpis č. 2/2007 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave. Absolvent
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študijného programu a absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul
magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce
v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom
odbore. Po jej vykonaní mu vysoká škola udeľuje akademický titul; (v právnických študijných
odboroch/programoch) doktor práv (v skratke JUDr.).
Tabuľka č. 9 – Štatistika počtu rigoróznych prihlášok za predchádzajúce
roky 2002 - 2009
Rok
Prihlásení na Prihlásení na Vykonali RS Vykonali RS
RK domáci
RK zahranič. domáci
zahranič.
2002
236
9
181
11
2003
205
37
119
12
2004
169
40
106
36
2005
192
34
127
34
2006
201
25
101
26
2007
349
48
106
37
2008
265
3
145
19
2009
216
0
105
9
Štatistika počtu prihlásených na RK a vykonaných RS
Počet

400
350

Prihlásení na RK domáci

300

Prihlásení na RK zahranič.
Vykonali RS domáci
Vykonali RS zahranič.

250
200
150
100
50
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

rok

K 31. 12. 2009 bolo na Referáte pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác spolu:
216 podaných nových prihlášok,
114 uchádzačov vykonalo rigoróznu skúšku do 31. 12. 2009, z toho 9 zahraničných.
Celkovo je evidovaných na referáte doteraz aj za predchádzajúce roky:
1598 prihlášok a 29 prihlášok zahraničných rigorozantov,
7 zrušených prihlášok v kalendárnom roku 2009,
8 rigorozantov prepracováva rig. prácu.
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Prehľad počtu absolventov, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu práce v roku
2009 podľa jednotlivých katedier:
Tabuľka č. 10 – Prehľad o uskutočnených rigoróznych skúškach v roku 2009
Študijné predmety
Dátum
OPH
OPP ÚP
ÚP - PP SP TPH TPP HaFi OP
Rig. skúšky
Sk
zahr
3
2
09.01.2009
2
3
23.01.2009
2
2
27.01.2009
2
30.01.2009
1
19.02.2009
3
20.02.2009
2
23.02.2009
3
1
26.03.2009
1
27.03.2009
17.04.2009
2
1
22.04.2009
7
28.04.2009
5
05.05.2009
1
11.05.2009
2
2
15.05.2009
19.05.2009
5
20.05.2009
3
21.05.2009
1
26.05.2009
6
16.06.2009
5
17.06.2009
18.06.2009
5
19.06.2009
3
25.06.2009
3
4
5
29.06.2009
1
18.09.2009
2
04.11.2009
1
09.11.2009
1
10.11.2009
1
26.11.2009
1
4
04.12.2009
1
7
08.12.2009
Súčet

10

13

16

9

7

5

10

10

3
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TŠ DŠ MP Súčet
5
5
4
2
1
3
2
4
1
2 2
3
7
5
1
4
3
1
4
5
3
1
6
5
2 2
5
3
12
1
2
1
1
1
5
8
3

1

4

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; HaFi – Hospodárske a finančné právo; OP – Obchodné právo; TŠaP – Teória štátu a práva;
DŠ – Dejiny štátu a práva; MP – Medzinárodné právo.
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114

V nasledujúcej časti uvádzame vekovú štruktúru absolventov rigorózneho konania za
kalendárny rok 2008, v porovnaní s kalendárnym rokom 2009.
Tabuľka č. 11 – Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2008
Dosiahnutý vek
od 01.01.2008
do 31.12.2008

24
25
26
27
28
29
30 – 34
35 – 39
40 a viac
Spolu

SPOLU
naši

6
14
18
11
8
12
24
21
12
126

Z toho
ŽENY
u nás
3
6
9
5
5
8
11
10
4
61

SPOLU
zahraniční

1
1
3
5
9
19

Z toho
ŽENY
zo zahr.
1
2
2
5

CELKOM
naši
a zahr.

Z toho
ženy
n + z.

6
14
18
11
9
13
27
26
21
145

3
6
9
5
6
8
11
12
6
66

Tabuľka č. 12 – Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok - rok 2009
Dosiahnutý vek
od 01.01.2009
do 31.12.2009

24
25
26
27
28
29
30 – 34
35 – 39
40 a viac
Spolu

SPOLU
naši

Z toho
ŽENY
u nás

SPOLU
zahraniční

5
7
24
15
5
11
22
10
6
105

3
4
17
11
4
6
14
6
3
68

2
1
6
9

Z toho
ŽENY
zo zahr.
-

CELKOM
naši
a zahr.

Z toho
ženy
n + z.

5
7
24
15
5
11
24
11
12
114

3
4
17
11
4
6
14
6
3
68

Z uvedených údajov v tabuľkách č. 11 a č. 12 vyplýva, že celkový počet absolventov
rigorózneho konania za jednotlivé roky má mierne klesajúcu tendenciu. Podiel žien
z celkového počtu rigorozantov je vyšší. U zahraničných rigorozantov zaznamenávame
výraznejší pokles (najmä u rigorozantov zo SRN) a to z dôvodu, že podľa práva platného
v SRN môžu rigorozanti titul JUDr. používať iba vtedy, ak bol akademický titul doktora práv
priznaný do 06. 09. 2007, alebo ak do tohto dátumu prebehlo prijatie na rigorózne konanie.
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Tabuľka č. 13 – Prehľad o počte rigorozantov za kaledárny rok 2009 podľa študijných
predmetov
Počet
Z toho Čakajúci
rigoroz. po zahra- na
Študijný predmet
Predseda komisie
vykonaní niční vykon.
RS
RS
68-01-9

Dejiny štátu
a práva

Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

1

0

1

68-02-9

Teória štátu
a práva

Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

3

0

4

68-03-9

Ústavné právo

Prof. JUDr. Marián Posluch, CSc.
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

16

2

0

68-04-9

Správne právo

Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

5

0

3

68-05-9

Hospodárske
a finančné právo

Doc. JUDr. Ladislav Balko, CSc.

3

0

2

68-12-9

Obchodné právo

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

23

0

12

68-06-9

Pracovné právo

Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

7

0

7

68-08-9

Trestné právo
hmotné

Doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
Doc. JUDr. Yveta Turayová, CSc.

10

0

10

68-08-9

Trestné právo
procesné

Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

10

0

3

Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.

4

0

0

68-09-9 Medzinárodné
právo

68-17-9

Občianske právo
hmotné

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.,
mim. prof.
Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

10

0

17

68-17-9

Občianske právo
procesné

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.,
mim. prof.
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

13

0

12
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Prehľad o rigorozantoch v roku 2009 podľa študijných predmetov
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Počet

Počet rigorozantov po vykonaní RS

20

- Z toho zahraniční
Čakajúci na vykonanie RS

15

10
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Rigorozanti vykonávajú rigorózne skúšky priebežne počas celého roka. Termíny
skúšok nie sú vopred stanovené, ale katedry ich následne určia podľa počtu prijatých
rigoróznych prác. Jednotlivé komisie pre rigorózne skúšky vytyčujú termíny skúšok
promptne. 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.
Referát rigorózneho konania vedie okrem iného aj presnú evidenciu o rigorozantoch, ktorí už
rigoróznu prácu odovzdali a čakajú na termín skúšky. V prípade omeškania vytýčenia
termínov skúšok, referát rigorózneho konania upozorní príslušnú katedru.

C. OBLASŤ

VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A

GRANTOV

Vedeckovýchovná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýchovného procesu.
Pri pohľade do budúcnosti by mala v rastúcej miere byť hnacou silou, ale aj nástrojom
riešenia napredovania právnej vedy.
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Komplexná správa o úrovni VVČ na fakulte, ktorá sa v zmysle zákona predkladá raz
za rok, poskytuje

vedeckej rade predovšetkým príležitosť zhodnotiť VVČ fakulty

v existujúcom širokom diapazóne domácich a zahraničných vedeckovýskumných aktivít.
Na dosiahnutie statusu výskumná univerzita je podľa Akreditačnej komisie, poradného
orgánu vlády SR, nevyhnutné, aby univerzita mala akreditované študijné programy tretieho
stupňa, učitelia musia publikovať výsledky výskumnej práce na národnej

a

medzinárodnej úrovni a univerzita musí preukázať grantovú úspešnosť v získavaní finančnej
podpory pre vedeckovýskumnú činnosť zo zahraničných a domácich zdrojov.
KZU – 2 Kritérium začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy:
– objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný prepočítaný počet
docentov, profesorov a tvorivých výskumných pracovníkov.
V súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov v rámci grantov v roku 2009 možno
konštatovať, že kritérium začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy - KZU-2,
fakulta splnila. Objem financií za výskumné granty a projekty

za hodnotené obdobie

predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu profesorov, docentov a tvorivých
výskumných pracovníkov fakulty zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný čas je
3.272,- eur (t. j. 98 572,- Sk). V objeme financií sa zohľadňovalo čerpanie dotačných
zdrojov: projekty VEGA, KEGA a APVV. Finančné prostriedky z rámcových programov EÚ
pre výskum sa v roku 2009 nečerpali.

121 062,03 (EUR)
KZU-2 = ------------------------------- = 3 272 eur
37

(98 572,- Sk)

a)

Počet pracovníkov
b) granty – čerpanie v roku 2009
(plný pracovný úväzok)
(údaje v eurách)
___________________________________________________________________________
- profesori
5
- VEGA
8 669,04
- docenti
23
- KEGA
6 078,11
- tvoriví výskumní pracovníci
9
- APVV
106 314,88
___________________________________________________________________________
Spolu:
37
Spolu:
121 062,03
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Personálne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti
Fakulta za rok 2009 vykazuje v súhrne celkom 126 vysokoškolských učiteľov na plný
pracovný úväzok, 45 na kratší pracovný čas, 23 výskumných pracovníkov a 56 doktorandov
denného štúdia, tzn. celkom 160.

Tabuľka č. 14 – Veková štruktúra pracovníkov VaV:
vek
spolu
Menej ako 25 rokov
0
25 – 34 rokov
12
35 – 44 rokov
4
45 – 54 rokov
2
55 – 64 rokov
3
65 a viac rokov
2
S P O L U:
23

z toho ženy
0
3
1
2
1
1
8

Tabuľka č. 15 – Zamestnanci výskumu a vývoja – pedagogickí (vrátane VaV):
spolu
z toho ženy
Zamestnanci VaV spolu
160
67
(104 pedagogickí + 56 denní doktorandi)
Výskumníci
160
67
s VŠ kvalifikáciou
160
67
v tom s Bc. vzdelaním
v tom s úpl. VŠ vzdelaním
160
67
v tom s vyššou kvalifikáciou
86
37
(DrSc; CSc; PhD; Doc; Prof.)
Finančné zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti
Tabuľka č. 16 – Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj:
spolu
Výdavky na výskum a vývoj
Bežné výdavky
V tom osobné náklady
V tom ostatné bežné náklady
SPOLU

175 969,92
175 969,92
148 768,23
27 201,69
527 909,76

€
€
€
€
€

z toho
zo štátnych zdrojov
175 969,92 €
175 969,92 €
x
x
351 939,84 €

Habilitačné a inauguračné konania v roku 2009
Výrazným prínosom do oblasti vedy a výskumu boli habilitačné a inauguračné
konania v roku 2009.
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V uvedenom roku sa uskutočnili tieto habilitačné konania:
1.
Meno a priezvisko:
JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

odbor
3.4.3 Ústavné právo

Téma habilitačnej prednášky:
Efektivita rozhodovacích procesov v EÚ z pohľadu prenosu právomocí členských
štátov na EÚ.
Téma habilitačnej práce:
Účinok práva ES/EÚ v slovenskom právnom poriadku.

2
Meno a priezvisko:
JUDr. Mária Srebalová, PhD.

odbor
3.4.4. Správne právo

Téma habilitačnej prednášky:
Význam procesných inšitútov všeobecného správneho konania vo vzťahu k nečinnosti
správnych orgánov.
Téma habilitačnej práce:
Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu.

3.
Meno a priezvisko:
JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

odbor
3.4.7. Trestné právo

Téma habilitačnej prednášky:
Odraz nových inštitútov trestného práva v aplikačnej praxi
Téma habilitačnej práce:
Odklony v trestnom konaní

V uvedenom roku sa neuskutočnili inauguračné konania:
V roku 2009 bolo začaté 1 inauguračné konanie (Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.).

Riešenie vedeckovýskumných grantových projektov
Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti na
PraF UK zohráva riešenie vedeckovýskumných projektov podporovaných a financovaných
prostredníctvom grantov.

30

Cieľom fakulty je, aby každá katedra participovala na riešení grantových úloh
a projektov, nakoľko je to aj jednou z podmienok pri hodnotení spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov.
Domáce granty
1. Výskumné aktivity podporované Ministerstvom školstva SR

GRANTY VEGA
Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) ako vedecká agentúra pre rezort
školstva a SAV navrhuje výšku dotácie MŠ SR, ktorá sa poskytuje na riešenie vybraných
výskumných projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých
škôl.
V roku 2009 bola Právnická fakulta zapojená do riešenia 8 vedeckovýskumných
projektov
typu VEGA. Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli riešiteľmi
nasledovných grantových úloh:

1
2
3
4
5
6
7
8

Rok

Typ

Číslo

Súčasť UK

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA

1/0676/08
1/0520/08
1/4620/07
1/4575/07
1/4621/07
1/0522/08
1/0494/08
1/4631/07

PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK

Suma euro Suma euro
Bežné
Kapitálové
664
0
2 031
0
830
0
2 025
0
797
1 029
1 295
0
1 494
0
1 162
0

Bežné prostriedky spolu:
10 298.- €
Kapitálové prostriedky spolu: 1 029.- €
Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených:
v roku 2006: 6 projektov typu VEGA
v roku 2007: 8 projektov typu VEGA
v roku 2008: 10 projektov typu VEGA
v roku 2009: 8 projektov typu VEGA
Z uvedeného vyplýva, že ide o klesajúcu tendenciu.
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GRANTY KEGA
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR ako grantová agentúra ministerstva
školstva je zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva
a tvorivého umenia.
Na fakulte bol v roku 2009 realizované nasledovné dva projekty typu KEGA:
Suma euro Suma euro
Rok Typ
Číslo
Súčasť UK
Bežné
Kapitálové
1 2009 KEGA 3/7511/09
PraF UK
7 089
0
2 2009 KEGA 3/6214/08
PraF UK
1 507
0
Bežné prostriedky spolu: 8 596.- €
Kapitálové prostriedky spolu: 0.- €
Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených :
v roku 2006: 5 projektov typu KEGA
v roku 2007: 3 projekty typu KEGA
v roku 2008: 1 projekt typu KEGA
v roku 2009: 2 projekty typu KEGA
Z uvedeného vyplýva, že ide o klesajúcu tendenciu.
GRANTY UK
Na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov študujúcich v dennej forme, sú zamerané granty UK,
ktoré sa udeľujú na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov vedeckých projektov.
Mladí vedeckí pracovníci fakulty sa v roku 2009 podali celkom 24 žiadostí o grant
UK, z toho bolo schválených 15 žiadostí.
Zapojili do riešenia nasledovných 15 projektov tohto typu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rok Typ

Číslo

Riešiteľ

Súčasť UK

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

460
110
459
111
461
118
475
72
71
96
457
122
112
130
155

Barkoci Stanislav
Blažek Radovan
Burda Eduard
Capandová Petra
Grigeľ Daniel
Guľaša Rastislav
Juhasová Lenka
Lenhartová Katarína
Macej Ján
Smatana Radoslav
Sťahulová Simona
Trellová Lívia
Trylč Milan
Valuch Jozef
Vavreková Katarína

PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK
PraF UK

Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK
Grant UK

Suma euro Suma euro
Bežné
Kapitálové
700
1 800
1 000
1 080
610
1 000
1 400
800
1 500
1 000
400
800
1 290
780
1 190
32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bežné prostriedky spolu: 15 350.- €
Kapitálové prostriedky spolu: 0.- €
Pre porovnanie uvádzame, že na fakulte bolo riešených :
v roku 2006: 5 grantov UK
v roku 2007: 7 grantov UK
v roku 2008: 6 grantov UK
v roku 2009: 15 grantov UK
Z uvedeného vidieť nárast počtu riešených grantov.

GRANTY APVV
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja boli v roku 2009 na fakulte podporované
a financované dva projekty:
Číslo projektu: APVV-0540-07
Názov: Identifikácia úlohy práva v globálnej spoločnosti prostredníctvom inovácií
v metodike výučby
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Začiatok riešenia projektu: 01. 06. 2008
Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2010
Celkové náklady na projekt: 8 338 000,- Sk, t. j. po prepočte 276 770,89 €
Číslo projektu: APVV-0086-07
Názov: Všeobecné správne konanie
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Začiatok riešenia projektu: 01. 02.2008
Koniec riešenia projektu: 31. 12. 2010
Celkové náklady na projekt: 5 537 000,- Sk, t.j. po prepočte 183 794,72 €
GRANT

MZV SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) podporila finančným
príspevkom jeden projekt:
Názov projektu: EU experiences on the Slovak Republic Example (challenges for
Belarus) – Skúsenosti SR z členstva v EÚ
Identifikačné číslo projektu: SAMRS/2007/03/10
Začiatok projektu: rok 2008
Koniec projektu: rok 2009
Objem finančných prostriedkov poskytnutých doposiaľ pre fakultu: 2 131 000,- Sk t .j.
po prepočte 70 736,24 €
Zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc,
Spoluriešiteľ: Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
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ZAHRANIČNÉ GRANTY
1. Projekt: JEAN MONNET MODUL
Názov:: Constitutional Law of the European Union, bol realizovaný na Ústave
medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky PraF UK. Zmluva o poskytnutí podpory
bola podpísaná v roku 2007, samotný projekt sa začal riešiť v roku 2008 a rok ukončenia
riešenia projektu je 2010.
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Objem finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničia: 27 500,- eur
Ide o vedecký projekt finančne podporovaný EK.
2. Projekt s názvom: LLP Programme/Erasmus/Thematic Networks The Network
of European Studies (SENT).
Trvanie projektu: začiatok rok 2008, koniec rok 2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Finančné prostriedky neboli zatiaľ poskytnuté.
3. Projekt v rámci programu E.MA
Názov projektu: European Master´s Degree in Human Righst and Democratisation
Inštitúcia, ktorá poskytla podporu: E.I.U.C. Centro InteruniverSitario
Zmluva o poskytnutí podpory bola podpísaná v roku 2007 a projekt sa začal riešiť v roku
2008 a stále pokračuje.
Objem finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie bol doposiaľ 75 000,- eur
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
4. Liefelong Learning Programme – Jean Monnet Programme
Názov projektu: Summer Schools José Antonio Jáuregui – South/ East Dialogue,
Development and Democracy
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Projekt sa začal riešiť v roku 2009 a jeho ukončenie je v roku 2012.
Objem pridelených finančných prostriedkov: 15 000.- eur.
Tabuľka č. 17 – Počet riešených grantov v jednotlivých rokoch
pre porovnanie (rok 2006 – 2009)
GRANTY
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
a projekty
VEGA
6
8
10
8
KEGA
5
3
1
2
IT
2
2
0
0
Jean Monnet
4
5
2
1
SAIA
1
0
0
0
Grant UK
5
7
6
15
Alexandra Dubčeka
1
1
0
0
E.MA
1
1
1
1
Erasmus
1
0
0
0
Európska komisia
1
2
1
2
Zmluvná spolupráca
1
1
0
1
NPOA
1
0
0
0
ESF
1
0
1
0
MZV SR
0
1
1
1
APVV
0
0
2
2
SPOLU:
30
31
25
33
34

Tabuľka č. 18 – Granty za rok 2009
Granty za rok 2009
Por.

Druh
projektu

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ

Jean Monet Modul
č. 07/0146 Constitutional Law of
the EU (Ústavné právo
EÚ)

doc. JUDr.
Vlasta Kunová,
CSc.

číslo projektu

1 EK vedecký

2 EK

3 MZV SR

4 E.MA

zmluvná
5 spolupráca

APVV6 0540-07
APVV7 0086-07

LLP/Erasmus/Thematik
Networks The Network
of European Studies
(SENT)
EU experiences on the
Slovak Republic
Example (challenges
for Belarus) SAMRS;
Skúsenosti SR
z členstva v EÚ
European Master´s
Degree in Human
Righst and
Democratisation
Diploma in an
Introduction to English
and European Union
Law (Cambridge)
Identifikácia úlohy
práva v globálnej
spoločnosti
prostredníctvom
inovácií v metodike
výučby

12 Grant UK

Správne konanie
Obchodné meno,
doménové meno
a ochranná známka
v hodpodárskej súťaži
Aspekty právnej
úpravy a súvisiaca
judikatúra
Vojnové a súvisiace
trestné činy a ich
trestanie v súčasnosti
Trestnoprávna ochrana
ekonomických
vzťahov; ochrana
trhovej ekonomiky
a regulácia finančného
trhu - teoreticko praktické aspekty
slovenskej právnej
úpravy v nadväznosti
na právo WES a EÚ
Príprava stredného
občianskeho
zákonníka z roku 1950
ako prvej unifikovanej
právnej úpravy
súkromného práva
v Československu
Súdna ochrana pred
nečinnosťou verejnej
správy

13 Grant UK

E-obchod
a autentifikácia

8 Grant UK

9 Grant UK

10 Grant UK

11 Grant UK

Objem
Začiatok Ukončenie
Spoluriešitelia poskytnutých riešenia riešenia
projektu projektu
finančných
prostriedkov

doc. JUDr.
Vlasta Kunová,
CSc.

univ. prof.
Peter Fischer,
JUDr. Ing.
Michal Siman
JUDr. PhDr.
Lucia Mokrá,
PhD., prof. Ing.
Zlatica
Ivaničová

prof. JUDr.
Marián Vrabko,
CSc.

doc. JUDr.
Vlasta Kunová,
CSc., JUDr.
PhDr. Lucia
Mokrá, PhD.

27 500 €

2007

2010

0€

2008

2010

75 000 €

2008

I.09

doc. JUDr.
Mária
Patakyová, CSc.

5 500 €

2008 neurčito

doc. JUDr.
Mária
Patakyová, CSc.

9 626 €

2008

2010

8 338 000,- Sk

2008

2010

5 537 000,- Sk

2008

2010

700 €

2009

2009

JUDr. Radovan
Blažek, PhD.

1 800 €

2009

2009

JUDr. Eduard
Burda, PhD.

1 000 €

2009

2009

Mgr. et Mgr.
Petra
Capandová

1 080 €

2009

2009

JUDr. Daniel
Grigeľ

610 €

2009

2009

1 000 €

2009

2009

doc. JUDr.
Mária
Patakyová, CSc.
prof. JUDr.
Marián Vrabko,
CSc.

Mgr. Stanislav
Barkoci

Mgr. Rastislav
Guľaša
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Granty za rok 2009
Por.

Druh
projektu

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ

číslo projektu

Objem
Začiatok Ukončenie
Spoluriešitelia poskytnutých riešenia riešenia
projektu projektu
finančných
prostriedkov

zmluvných strán

14 Grant UK

15 Grant UK

16 Grant UK

17 Grant UK

18 Grant UK
19 Grant UK
20 Grant UK

21 Grant UK

22 Grant UK

VEGA č.
23 1/0494/08

VEGA č.
24 1/0522/08

Narodenie dieťaťa ako
udalosť zakladajúca
právo žiadať náhradu
škody analýza a
porovnanie právnej
úpravy a príslušných
judikátov vo vybraných
krajinách EÚ
Tutela mulierum
a právne postavenie
žien v analýze
prameňov rímskeho
súkromného práva
Vývojové zmeny
obsahu a realizácie
československého
parlamentarizmu
v rokoch 1945 - 1992
Rekognícia ako
kriminalisticko taktická
metóda
a dôkazný prostriedok
v trestnom konaní
Podmienečné
zastavenie trestného
stíhania
Porovnávacie ústavné
právo
Legalita a oportunita
v trestnom procese
Vybrané aktuálne
aspekty univerzálneho
bezpečnostného
systému v kontexte
medzinárodného práva
a otázok s ním
súvisiacich
Vplyv judikatúry
Súdneho dvora
Európskych
spoločenstiev na
tvorbu súdnych
rozhodnutí
a uznávanie a výkon
súdnych rozhodnutí
súdov členských štátov
Európskych
spoločenstiev
Optimálny model
volebného systému do
Európskeho
parlamentu na základe
komparatívnych
skúseností z volebných
systémov členských
štátov
Najnovšie tendencie
v rozhodovacích
procesoch Európskej
únie a ich dopad na
proces implementácie
práva EÚ v
podmienkach
Slovenskej republiky

Mgr. Lenka
Juhasová

1 400 €

2009

2009

800 €

2009

2009

Mgr. Ján Macej

1 500 €

2009

2009

Mgr. Radoslav
Smatana

1 000 €

2009

2009

Mgr. Simona
Sťahulová

400 €

2009

2009

JUDr. Lívia
Trellová, PhD.

800 €

2009

2009

1 290 €

2009

2009

780 €

2009

2009

Mgr. Katarína
Vavreková

1 190 €

2009

2009

prof. JUDr.
Ľubor Cibulka,
CSc.

1 494 €

2008

2010

doc. PhDr.
Jarmila
Chovancová,
CSc.

1 295 €

2008

2010

Mgr. Katarína
Lenhartová

Mgr. Milan Trylč

JUDr. Jozef
Valuch
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Granty za rok 2009
Por.

Druh
projektu

Názov projektu

Zodpovedný
riešiteľ

číslo projektu
VEGA č.
25 1/4620/07

VEGA č.
26 1/4575/07
VEGA č.
27 1/0520/08
VEGA č.
28 1/0676/08

VEGA č.
29 1/4631/07

VEGA č.
30 1/4621/07

KEGA č.
31 3/7511/09

KEGA č.
32 3/6214/08
Lifelong
Learning
Programme
- Jean
Monnet
Programme,
Key Activity
33 1

D.

Vývoj práva a právnej
vedy v rokoch 1948
- 1989
Vybrané teoretické
otázky trestnoprávnych kódexov po
ich rekodifikácii
(vedecká analýza
a komparácia
v integračnom procese
práva EÚ)
Medzinárodná
obchodná arbitráž
v nových členských
štátoch Európskej únie

prof. JUDr.
Jozef Beňa,
CSc.

Metodológia právnej
vedy
Normatívna analýza
právnej úpravy inštitútu
legisvakancie
v právnom poriadku
SR
Teoretické a právne
aspekty poisťovacieho
systému SR v kontexte
s Európskym
spoločenstvom
Výskum kvality
formácie a
vedeckokvalifikačných
výstupov mladých
právnych vedcov SR
prostredníctvom
participácie na tvorbe
modelového
a vedeckého časopisu
(HISTORIA ET
THEORIA IURIS)
Rozpočtová teória,
politika a prax.
(Vysokoškolská
učebnica určená pre
tretí stupeň
vysokoškolského
vzdelávania)

doc. JUDr. Ján
Cuper, CSc.

Summer Schools José
Antonio Jáuregui
South/East Dialogue,
Development and
Democracy

Objem
Začiatok Ukončenie
Spoluriešitelia poskytnutých riešenia riešenia
projektu projektu
finančných
prostriedkov
830 €

2007

2009

JUDr. Margita
Prokeinová,
PhD.

2 025 €

2007

2009

doc. JUDr.
Mária
Patakyová, CSc.

2 031 €

2008

2010

664 €

2008

2010

1 162 €

2007

2009

797 €

2007

2009

7 089 €

2009

2011

1 507,00 €

2008

2010

15 000,00 Eur
celková suma

2009

2012

JUDr. Nadežda
Vaculíková,PhD.

doc. JUDr. Ján
Matlák, CSc.

prof. JUDr.
Jozef Beňa,
CSc.

doc. JUDr.
Ladislav Balko,
PhD.

doc. JUDr.
Vlasta Kunová,
CSc.

zahraniční
členovia

OBLASŤ MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Na PraF UK v Bratislave umožnilo zavedenie troch oddelených stupňov
vysokoškolského štúdia spolu s kreditovým systémom štúdia výraznejšie sa zapojiť do
europeizácie vysokoškolského štúdia, napomôcť mobilite študentov a učiteľov vysokých škôl
a podporovať tak vytváranie jednotného európskeho vysokoškolského priestoru.
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Priority a hlavné smery v oblasti medzinárodných vzťahov sa na fakulte v zásade
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 bilaterárnych a multilaterárnych dohôd.
Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v roku 2009 programy, ktoré
majú význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby práva, a to Program
LLP/Erasmus, Cambridge Diploma in English and European Union Law, European Master
Programme in Human Rights and Democratisation.
V európskom kontexte fakulta

v roku 2009 intenzívnejšie rozvíjala spoluprácu

v rámci európskych mobilitných programov, ktoré umožňujú štúdium a prednáškový pobyt na
partnerských zahraničných univerzitách.
1. Cudzí jazyk vo výučbe na fakulte

V roku 2009 na fakulte

naďalej prebiehala výučba výberových predmetov

s vyučovacím jazykom anglickým, pričom výučby sa zúčastnili podľa svojho výberu aj
zahraniční študenti, ktorí na Právnickej fakulte UK študovali v rámci Programu
LLP/Erasmus.
Išlo o nasledovné výberové predmety:
– COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW (Porovnávacie ústavné právo)
Kredity: 3
Garant: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Zabezpečuje: Katedra ústavného práva
Vyučujúci: JUDr. Lívia Trellová, PhD.
– HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE JURISDICTION OF THE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (Ochrana ľudských práv a slobôd
v jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva)
Kredity: 3
Garant: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Zabezpečuje: Katedra ústavného práva
Vyučujúci: JUDr. Lívia Trellová, PhD.
– CORPORATE TRANSACTIONS (Obchodné transakcie)
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Michaela Kadašiová
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– INTERNATIONAL AND EUROPEAN LABOUR LAW (Medzinárodné a európske
pracovné právo)
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Michal Kuril, PhD.
Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Vyučujúci: JUDr. Michal Kuril, PhD.
– CORPORATE GOVERNANCE AND AUDITING (Správa, riadenie a kontrola
korporácií) - LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Andrej Glézl, LL.M.
– COMPARATIVE COMPETITION LAW (Komparatívne súťažné právo) – LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: JUDr. Radoslav Tóth, LL.M.
– NEGOTIATION (Negociácia) – LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Andrej Glézl, LL.M.
– FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND DEVELOPMENT POLICIES (Priame
zahraničné investície) – LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Miroslav Kučera
– GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY REGIMES AND TECHNOLOGY
TRANSFER (Globálne režimy PDV a transfer technológií) – LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Miroslav Kučera
– INTERNATIONAL TAXATION (Medzinárodné zdaňovanie) – LGS
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Ing. Miriam Galandová, LL.M.
– MOOT COURT COMPETITION (Simulovaný súdny spor)
Kredity: 3
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Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Ivan Kisely
– COMMERCIAL CONTRACTS (INTERNATIONAL SALES OF GOODS)
[Obchodné zmluvy (medzinárodný predaj tovaru)]
Kredity: 3
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Juraj Steinecker, LL.M.
– COMMERCIAL LAW (Obchodné právo)
Kredity: 6
Garant: doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Zabezpečuje: Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Vyučujúci: Mgr. Michaela Kadašiová

Jazyk nemecký je ako vyučovací jazyk zavedený vo výberových predmetoch Základy
rakúskeho súkromného práva I. a II., pri ktorých sa kladie dôraz na obchodné právo. Výučbu
zabezpečuje Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva v rámci grantu
získaného cez Akciu Rakúsko – Slovensko Rakúska škola práva v Bratislave. Garantka
programu je doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

2. Lifelong Learning Program /Erasmus
Program LLP/Erasmus je program Európskej únie na podporu projektov v oblasti
vzdelávania a vedy. Na základe jeho podprogramu Erasmus, ktorý je zameraný na oblasť
vysokoškolského vzdelávania, dostávajú univerzity od Európskej komisie, ako výkonného
orgánu EÚ, finančnú podporu na svoje aktivity o európskej spolupráci.
V rámci tohto programu sa na fakulte v roku 2009 naďalej intenzívne venovala
pozornosť študentskej a učiteľskej mobilite, uskutočňovanej

na základe bilaterálnych

zmlúv. Počet bilaterálnych zmlúv sa oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil. Fakulta
rozšírila svoje kontakty uzavretím nových bilaterálnych zmlúv s univerzitou v Helsinkách
(Fínsko), v Štokholme (Švédsko), v Olsztyne (Poľsko) a zároveň bolo obnovených 6
bilaterálnych zmlúv so zahraničnými univerzitami, kde končila ich platnosť. V roku 2009 bol
celkový počet bilaterálnych zmlúv v rámci Programu LLP/Erasmus 44.
V roku 2009 bola tiež obnovená platnosť bilaterálnej zmluvy o spolupráci, ktorá bola
v roku 2008 podpísaná s univerzitou v Zahrebe na podporu mobility pred zapojením
Chorvátska do Programu LLP/Erasmus. Mobilita funguje podľa tohto programu, ale ide len
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o jednostrannú mobilitu z Chorvátska na Slovensko a je financovaná z prostriedkov
Ministerstva školstva Chorvátskej republiky. Právnická fakulta koncom decembra
akceptovala návrh bilaterálnej zmluvy o spolupráci s univerzitou v Osjeku, pričom taktiež
išlo o jednostrannú mobilitu z Chorvátska na Slovensko.
Právnická fakulta je zaradená do LLP/Erasmus Law Network Univerzity
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.
Rotterdam Law Network je sieť 30 európskych právnických fakúlt z členských, ako aj
nečlenských štátov Európskej únie, ktorá bola založená v roku 1995 s cieľom podporovať
a prehlbovať spoluprácu v oblasti mobility v rámci programu Erasmus. Každoročne niektorá
z členských fakúlt organizuje stretnutie koordinátorov programu Erasmus, na ktorej sa
prerokúva rozsah a úroveň spolupráce v budúcom plánovanom období, najmä ako už bolo
spomenuté v oblasti študentských a učiteľských mobilít, a otázky týkajúce sa európskeho
systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) a jeho uplatňovanie na jednotlivých
právnických fakultách.
V roku 2009 v dňoch od 23. 04 do 25. 04 bola práve Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, hostiteľskou fakultou výročného stretnutia fakultných
koordinátorov Programu LLP/Erasmus a organizátorom sprievodných spoločenských
podujatí. Bolo nám cťou a potešením, že na stretnutie dňa 24. 04. 2009 prijal pozvanie aj
vtedajší slovenský eurokomisár Ján Figeľ, ktorý ako člen Európskej komisie bol zodpovedný
práve za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

Zoznam bilaterálnych zmlúv platných v roku 2009 v rámci Programu LLP/Erasmus
Belgicko
1) Universiteit Gent
Dánsko
2) University of Copenhagen
Fínsko
3) University of Helsinky
Francúzsko
4) Université Paul Verlaine - Metz
5) Université René Descartes - Paris 5
6) Université Robert Schumann, Strasbourg
7) Université des Sciences Sociales, Toulouse
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8) Université de Lille II
9) Université Paris X Nanterre
10) Université Paris 13
Holandsko
11) Erasmus University Rotterdam
Island
12) University of Iceland
Litva
13) Mykolas Romeris University, Vilnius
Maďarsko
14) Eötvös Loránd University Budapešť
Nemecko
15) Martin–Luther–Universität Halle – Wittenberg
16) Universität Hannover
17) Universität des Saarlandes, Saarbrucken
18) Universität Regensburg
19) Universität zu Köln
Nórsko
20) University of Bergen
Poľsko
21) Warszaw University
22) Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
23) Humanitas University Sosnowiec
24) University of Lódz
25) Uniwersytet Rzeszowski
26) University of Warmia and Mazury
Portugalsko
27) Universidade Nova de Lisboa
28) Universidade de Lisboa
Rakúsko
29 Leopold–Franzens – Universität Innsbruck
30) Universität Salzburg
31) Universität Wien
Rumunsko
32) Universitatea "Ovidius" Constanta
Slovinsko
33) University of Ljubljana
Španielsko
34) Universidad de Salamanca
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35) Universidad de Santiago de Compostela
36) Universitat de Valencia
Švédsko
37) Lund University
38) Stockholm University

Taliansko
39) Universita di Bologna
40) Universita degli Studi di Perugia
41) Universita degli Studi di Milano–Bicocca
42) Universita degli Studi di Teramo
Turecko
43) T. C. YEDITEPE University
Veľká Británia
44) University of East Anglia, Norwich
a) Študentská mobilita – štúdium
Na mobilitu študenta – štúdium v rámci Programu LLP/Erasmus na akademický rok
2009/2010 bolo podaných spolu 66 prihlášok, v ktorých študenti museli uviesť jazyk,
v ktorom chcú študovať na partnerskej zahraničnej univerzite. Výberové konanie sa na fakulte
uskutočnilo v priebehu mesiaca február 2009 na základe vopred stanovených výberových
kritérií. Celkový počet vybraných študentov na mobilitu bol 45 (z toho boli dvaja doktorandi)
a boli stanovení dvaja náhradníci. Z uvedeného počtu malo na zahraničných univerzitách
študovať v anglickom jazyku 27 študentov, vo francúzskom jazyku 9 študentov, v nemeckom
jazyku 7 študentov, v talianskom jazyku a španielskom jazyku po jednom študentovi. Z počtu
45 študentov bolo vybraných na zimný semester akademického roka 2009/2010 (kalendárny
rok 2009) 13 študentov a na letný semester akademického roka 2009/2010 (kalendárny rok
2010) 32 študentov.
Z dôvodu následného krátenia finančných prostriedkov zo strany OMV RUK na
mobilitu študenta na akademický rok 2009/2010 sme museli znížiť počet študentov, ktorí mali
vycestovať na mobilitu o 5, teda ich celkový počet bol potom stanovený na 40 študentov.
V skutočnosti zo stanoveného počtu študentov (40), študovalo v zimnom semestri
na zahraničných univerzitách 12 študentov a v letnom semestri vycestuje študovať
24 študentov, teda ich celkový počet je 36 (účasť na mobilite stornovalo 6 študentov, miesto
nich išli dvaja náhradníci; 40 – 6 + 2 = 36).
Pre porovnanie: v akademickom roku 2007/2008 sa zúčastnilo študentskej mobility
26 študentov, z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2007) 20 študentov a v letnom
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semestri (kalendárny rok 2008) 6 študentov. Mobility sa v tomto akademickom roku
nezúčastnil žiadny doktorand.
Oproti akademickému roku 2007/2008, sa v akademickom roku 2008/2009 zvýšil
počet študentov, ktorí sa zúčastnili študentskej mobility o 2 študentov, v akademickom roku
2009/2010 sa zvýšil počet študentov o 8 oproti akademickému roku 2008/2009.
PraF UK by mohla vysielať na základe výberového konania študovať na partnerské
zahraničné univerzity aj viac študentov, ich počet je však limitovaný pridelenými finančnými
prostriedkami, pričom výška mesačného grantu na štúdium je rozdielna a závisí od krajiny,
kde sa štúdium uskutočňuje.
Tabuľka č. 19 –

Kalendárny rok

Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov
– vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity
Počet vyslaných študentov
za
PraF UK

Spolu

3
20

23

6
10

16

18
12

30

2007
LS ak. roka 2006/07
ZS ak. roka 2007/08

2008
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V akademickom roku 2009/2010 tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch bola pozornosť
venovaná aj prijatiu čo najväčšieho počtu zahraničných študentov na štúdium na fakultu. Boli
akceptované všetky nominácie študentov zo zahraničných partnerských univerzít .
Celkový počet zahraničných študentov, ktorí u nás študovali v tomto akademickom
roku bol 17. V zimnom semestri to bolo 11 študentov a v letnom semestri 12 študentov,
pričom 6 z nich boli študenti, ktorí u nás študovali aj v zimnom semestri.
Pre porovnanie:
V akademickom roku 2008/2009 v zimnom semestri študovalo na Právnickej fakulte
v rámci mobility študenta 7 zahraničných študentov. Z nich dvaja študenti si predĺžili štúdium
aj na letný semester. Okrem týchto dvoch študentov študovalo na fakulte ešte ďalších
11 zahraničných študentov, teda počet študentov v letnom semestri bol 13.
Tabuľka č. 20 –

Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov
– prijatí zahraniční študenti na PraF UK

Akademický rok

Počet zahraničných študentov
(prijatí študenti)
____________________________________________________________________
2007/2008

10

2008/2009

18

2009/2010

17

_____________________________________________________________________

b) Učiteľská mobilita
Na základe bilaterálnych zmlúv v Rámci Programu LLP/Erasmus sa uskutočňuje aj
recipročná výmena učiteľov (učiteľská mobilita). Učiteľská mobilita sa uskutočňuje v rámci
akademického roka realizuje sa najmä v prednáškovej činnosti. Počas akademického roka
2008/2009 nevycestoval v rámci tejto mobility žiaden pedagóg z fakulty na zahraničnú
univerzitu.
V roku 2009 bolo podaných 5 prihlášok na učiteľskú mobilitu na akademický rok
2009/2010

na zahraničné univerzity. Jedna mobilita bola stornovaná zo zdravotných

dôvodov.
Fakulta prijala v rámci učiteľskej mobility za akademický rok 2008/2009 v dňoch od
21. 04. 2009 do 24. 04. 2009 jedného zahraničného hosťa – associated professor Dalia
Vasariene z Mikolas Romeris University, Litva, na Katedru občianskeho práva.
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Zo zahraničných hostí avizovali záujem prednášať na fakulte v akademickom roku
2009/2010 učitelia z Poľska – Fakulta of Law, Universita of Warma and Mazury in Olsztyn.
Ich mobilita bola zo strany fakulty akceptovaná s tým, že Jan Piszczek, PhD a Magdalena
Zielinska, M.A., budú prijatí na Katedru teórie práva a sociálnych vied.
Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany pedagógov fakulty pretrváva malý záujem
vycestovať na mobilitu s cieľom vyčovať, Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky
PraF UK informoval viackrát všetkých pedagógov o možnosti zúčastniť sa učiteľskej mobility
a odporúčal 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.
Tabuľka č. 21 –
Akademický rok

Učiteľská mobilita podľa akademických rokov
– vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity
Počet vyslaných učiteľov

____________________________________________________________________
2008/2009
0
2009/2010
4

c ) Burza výmenných pobytov
Družobné výmenné pobyty na zahraničných univerzitách predstavujú krátkodobé pobyty
pedagogických a vedeckých pracovníkov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (nie
študentov) na základe bilaterálnych zmlúv o spolupráci, ktoré má Univerzita Komenského
v Bratislave podpísaných v počte cca 53. Ide o bilaterálne pobyty v rámci príslušného
kalendárneho roka.
Pedagogickí a vedeckí pracovníci fakulty si aj v roku 2009 podali prihlášky na burzu
bilaterálnych pobytov, ktoré sa následne schvaľovali na OMV RUK.
−

počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2009:

8

−

počet schválených pobytov na rok 2009:

7

−

počet vyradených prihlášok v roku 2009

1

(prihláška bola na univerzitu, s ktorou nebola obnovená bilaterálna zmluva)
V roku 2009 bolo zo schválených družobných pobytov zrealizovaných 5, nakoľko pri
dvoch pobytoch nastali komplikácie zo strany zahraničnej univerzity.
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Pre porovnanie:
−

počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2008:

−

počet schválených pobytov na rok 2008:

8

−

počet vyradených prihlášok v roku 2008:

2

10

(jedna prihláška bola na univerzitu, ktorá nefigurovala v pláne spolupráce;
druhá prihláška bola vyradená z dôvodu, že prihlásený bol doktorand)
− skutočný počet vycestovaných učiteľov v roku 2008:
Tabuľka č. 22 –

3

Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov
– vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity

Kalendárny
rok_____________________________
2006

Počet
vyslaných
učiteľov___________________
5

2007

3

2008

3

2009

5

_____________________________________________________________________

V rámci Burzy výmenných pobytov boli v roku

2009 na fakulte akceptované

družobné pobyty a schválené pracovné programy 3 zahraničných hostí, ktorí mali pôsobiť:
− na Katedre správneho a environmentálneho práva – prof. JUDr. Milan Damohorský,
DrSc. z Karlovej univerzity v Prahe,
− na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky – JUDr. Marek Fryšták, PhD.,
z Masarykovej univerzity, Brno,
− na Katedre ústavného práva – prof. Dr. Arnold Rainer z Univerzity Regensburg.
Uvedení hostia, ktorí požiadali o pracovný pobyt na fakulte, tento do konca kalendárneho
roku 2009 však nezrealizovali z osobných a pracovných dôvodov.
Tabuľka č. 23 –

Rok
2006
2007
2008
2009

Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov
– prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít
prijatí učitelia
3
3
1
0
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3. Akcia Rakúsko – Slovensko
Akcia Rakúsko – Slovensko Základy rakúskeho súkromného práva, je projekt
realizovaný medzi Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na
Hospodárskej univerzite vo Viedni a PraF UK v Bratislave. Projekt (so začiatkom v roku
2004) úspešne pokračoval aj v roku 2008, v ktorom bol už ukončený. Vedúcou projektu na
fakulte bola doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá bola aj garantkou výberového
predmetu, výučbu ktorého zabezpečovala Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho
práva.
Výberový predmet s vyučovacím jazykom nemeckým bol orientovaný na rakúske
súkromné právo s ťažiskom v oblasti obchodného a európskeho práva. Študentom prednášali
profesori z Ekonomickej univerzity vo Viedni, Inštitútu pre Hospodárske právo štátov
strednej a východnej Európy (FOWI). Pravidelné semináre v rozsahu 6 vyučovacích hodín
prebiehali na fakulte v piatok v blokoch, pričom študenti boli priebežne hodnotení na základe
písomného testu po skončení každého bloku a po skončení výučby prebehlo záverečné
hodnotenie. V roku 2008 sa výučby výberového predmetu Základy rakúskeho súkromného
práva zúčastnilo 22 študentov fakulty, pričom v ZS akademického roka 2008/2009
(kalendárny rok 2008) sa k nim pridali aj dvaja zahraniční študenti, ktorí u nás študovali
v rámci Programu LLP/Erasmus.
Cieľom Akcie Rakúsko – Slovensko bolo výučbou výberového predmetu oboznámiť
študentov so základnými inštitútmi rakúskeho súkromného práva s dôrazom na obchodnoprávne inštitúty, oboznámiť ich so spôsobmi transpozície relevantných právnych inštitútov
európskeho práva do rakúskeho práva a zdokonaliť u študentov právnu terminológiu
v nemeckom jazyku. Pravidelné semináre zároveň poskytovali 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.
V roku 2009 nebol tento projekt realizovaný, ale bolo vyvíjané úsilie, aby sa v ňom
v akademickom roku 2009/2010 pokračovalo a bola na fakulte zabezpečená výučba tohto
výberového predmetu za 6 kreditov. S výučbou sa má začať v letnom semestri akademického
roka 2009/2010 (od konca februára 2010), pričom trvanie predmetu bude dva semestre
a zúčastniť sa výučby môžu študentky a študenti od 2. ročníka (aj tí študenti, ktorí v LS
štúdium ukončia), doktorandky a doktorandi. Prednášať by mali asistenti a profesori
z rakúskych univerzít a ľudia z praxe v Rakúsku (napr. advokáti, sudcovia).
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5. Zahraničné návštevy
na fakulte v roku 2009 počnúc dňom 04. 03. 2009 pôsobil na Ústave medzinárodných
vzťahov a právnej komparatistiky PraF UK pod vedením Doc. JUDr. Vlasty Kunovej,
CSc., hosťujúci lektor a výskumník pán Valer Lomuashvili, občan Gruzínska. V rámci
výučbového procesu zabezpečoval týždenné prednášky v anglickom jazyku predmetu
vybrané témy z medzinárodného práva. Okrem toho v tejto oblasti vykonával

aj

výskumnú činnosť a to dňa 30. 07. 2009. Jeho pobyt a činnosť na území SR bola
financovaná Národným štipendijným programom, z ktorého mu bolo udelené štipendium
na dobu od 01. 02. 2009 do 30. 07. 2009.
V akademickom roku 2009/2010 pôsobia na Právnickej fakulte dve štipendistky
Ministerstva školstva SR z Ruskej federácie, ktoré vykonávajú porovnávací výskum.
Irina Lapo ašpirantka Uralskej štátnej právnickej akadémie pôsobí na Katedre
občianskeho práva (oblasť výskumu – zodpovednostné právo) a Natalia Lazareva,
docentka Severokavkazskej akadémie štátnej služby pôsobí na Katedre trestného práva
(trestné činy korupcie).
V priebehu roka 2009 boli na fakultu prijatí nasledovní zahraniční hostia:
Victar Shadurskij – dekan, Fakulta medzinárodných vzťahov, Minsk
Natalia Paliashchuk – manažérka projektu, Štátna univerzita Minsk
− štát: Bielorusko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
− druh pobytu: pracovná návšteva k projektu SAMRS 2007/03/10
− termín prijatia: od 12.01.2009 do 14.01.2009
− účel pobytu: Steering Committee (organizačné zabezpečenie projektu).
Mgr. Pravomýr Kosiančúk
– asistent katedry teórie štátu a práva Právnickej fakulty Kyjevskej národnej univerzity
Tarasa Ševčenka
– návšteva sa uskutočnila dňa 13. 01. 2009, ktorej účelom bol rozvoj medzinárodných
vzťahov a možnosť spolupráce medzi fakultami, získanie informácií o rôznych
vzdelávacích a vedeckých aktivitách, ktoré sa konajú na našej fakulte.
Univ. prof. Peter Fischer
− štát: Rakúsko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
− druh pobytu: prednáška pre študentov Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej
komparatistiky
− termín prijatia: 04. 04. 2009
− účel pobytu: prednáška, konzultácie,
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Univ. prof. Jaap de Zwaan
− štát: Holandsko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
druh pobytu: konzultácie
− termín prijatia: 26. 04. 2009
− účel pobytu: možnosti spolupráce,
Prof. Margarita Shivergueva
− štát: Bulharsko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
druh pobytu: prednáška na konferencii PraF UK ( 07.05.2009 )
− termín prijatia: 06. 05. 2009
− účel pobytu: prednáška, konzultácie,
Univ. Prof. Dr. Gerhard Hafner
− štát: Rakúsko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
− druh pobytu: prednáška pre študentov Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej
komparatistiky
− termín prijatia: 16. 05. 2009
− účel pobytu: prednáška, konzultácie,
Prof. Toni Fine, Fordham University, New York
− štát: USA
− prijímajúca katedra: Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Referát
zahraničných vzťahov a grantovej politiky
− druh pobytu: prednáška
− termín prijatia: 23. 11. 2009
− účel pobytu: prednáška, konzultácie,
Prof. Enrico Pattaror
− štát: Taliansko
− prijímajúca katedra: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
− druh pobytu: zahraničná návšteva
− termín prijatia: 02. 12. 2009
− účel pobytu: konzultácie.
6. Zahraničné zmluvy
Okrem 44 bilaterálnych zmlúv, na základe ktorých sa uskutočňuje mobilita študentov
a učiteľov v rámci Programu LLP/Erasmus (viď. zoznam uvedený na začiatku kapitoly
medzinárodné vzťahy) a jednej zmluvy, na základe ktorej sa uskutočňuje jednostranná
mobilita, aj v roku 2009 na Právnickej fakulte boli v platnosti Dohody o spolupráci, ktoré boli
uzatvorené ešte v predchádzajúcich rokoch.
V roku 2009 bola tiež obnovená platnosť bilaterálnej zmluvy o spolupráci, ktorá bola
v roku 2008 podpísaná s univerzitou v Zahrebe na podporu mobility pred zapojením
Chorvátska do Programu LLP/Erasmus. Mobilita funguje podľa tohto programu, ale ide len
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o jednostrannú mobilitu z Chorvátska na Slovensko a je financovaná z prostriedkov
Ministerstva školstva Chorvátskej republiky. Právnická fakulta koncom decembra
akceptovala návrh bilaterálnej zmluvy o spolupráci s univerzitou v Osjeku, pričom sa jednalo
taktiež o jednostrannú mobilitu z Chorvátska na Slovensko.
Právnická fakulta ešte v roku 2008 iniciovala podpísanie dohôd o spolupráci
s právnickou fakultou Univerzity of Belgrade v Srbsku (podaný návrh na spoluprácu).
S právnickou fakultou University of Novi Sad, bola podpísaná v roku 2009 všetkými
stranami a toho času je v platnosti.

7. Cambridge Diploma
V roku 2009 bol úspešne ukončený tretí cyklus vzdelávania

dištančnou formou

s využitím e-learningu zameraný na britský právny systém a európske právo v anglickom
jazyku. Prednášky sú zamerané na nasledovné témy: Britský právny systém, Trestné právo,
Obchodné právo, Európske právo, Medzinárodný obchod, Právo duševného vlastníctva.
Náklady na realizáciu kurzu znášajú účastníci vzdelávania, Právnická fakulta
poskytuje

priestory,

administratívne

a technické

zabezpečenie.

Centrum

ďalšieho

vzdelávania Univerzity v Cambridge zabezpečilo lektorské obsadenie jednotlivých
prednášok a seminárov.

8. E.MA (European Masters in Human Rights and Democratisation)
V roku 2009 Právnická fakulta ako poverená fakulta v rámci Univerzity Komenského
v Bratislave naďalej participovala na spoločnom európskom magisterskom programe
European Master´s Degree in Human and Democratisation. Spoločný magisterský program je
ťažiskovým pedagogickým programom Európskeho medziuniverzitného centra v Benátkach
v Taliansku (European Inter University Centre, Venice, Italy).
Okrem zabezpečovania spoločného magisterského programe, v roku 2009 najmä
činnosťou zástupcu fakulty v Riadiacom výbore programu, sa fakulta zúčastňovala aj na
vedeckej kooperácii, výsledkom ktorej boli editované zborníky k aktuálnym problémom
v oblasti ľudských práv a demokratizácie.

9. European Law Moot Court Competition
Pod vedením Mgr. Ivana Kiseleho a garanciou doc. JUDr. Márie Patakyovej, CSc., sa
v akademickom roku 2009/2010 opätovne otvoril predmet Moot Court Competition. Nakoľko
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naši študenti uspeli vo výbere v regionálnom kole v európskom práve European Law Moot
Court Competition (ELMC), vo februári 2010 sa po šiestykrát zúčastnia na tejto prestížnej
medzinárodnej súťaži, ktorej finále sa uskutoční v Madride (Španielsko).
10. Zavedenie PhD. štúdia pre zahraničných študentov (z Nemecka)
V roku 2009 zorganizovala PraF UK prijímacie konanie uchádzačov o doktorandské
štúdium na Právnickej fakulte UK v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 50 uchádzačov
z Nemecka a 1 zo Švajčiarska.
Referát zahraničných stykov a grantovej politiky zároveň pripravil prvý ročník tohto
štúdia vrátane výučby počas prvého študijného stretnutia na PraF UK (stretnutie sa
uskutočnilo v dňoch 11. – 13. 02 .2010).
V súvislosti so zavedením doktorandského štúdia v cudzom jazyku poskytol Referát
zahraničných stykov a grantovej politiky uchádzačom aj podporu a konzultácie ohľadom ich
žiadostí o uznanie doterajšieho dosiahnutého vzdelania pre akademické účely. Vzhľadom na
zmenu požiadaviek RUK (oddelenie študijných vecí požadovalo na rozdiel od minulosti aj
doklady o priebehu vzdelania), toto sa ukázalo ako časovo mimoriadne náročné, nakoľko
nemecké univerzity nevedú archívy v požadovanom rozsahu a potrebný čas. Pre budúcnosť
sa vzhľadom na uvedenú skúsenosť javí ako účelné spresniť pre uchádzačov z Nemecka
informácie týkajúce sa uznávania doterajšieho vzdelania na internetovej stránke RUK alebo
priamo PraF UK.

E. VEDECKÉ KONFERENCIE
Univerzita Komenského v Bratislava – Právnická fakulta organizovala v roku 2009
nasledovné vedecké konferencie:
1) Medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore, ktorá sa konala v dňoch 16. –18. apríla 2009
v priestoroch ÚZ NR SR Častá Papiernička, pod záštitou dekana PraF UK Prof. JUDr.
Mariána Vrabka, CSc. Zborník bol vydaný.
2) Medzinárodnú konferenciu Pocta profesorovi Slovinskému, ktorá sa konala v dňoch
21. – 22. mája 2009 v priestoroch Strediska vzdelávania a oddychu Kaskády. Zborník bol
vydaný.
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3) V dňoch 7. – 9. 10. 2009 sa uskutočnila v priestoroch Strediska vzdelávania a oddychu
Kaskády Medzinárodná vedecká konferencia na tému Všeobecné správne konanie, zo
zúčastnených

45 účastníkov aktívne vystúpilo 27. (Grant APVV – prof. JUDr. Marián

Vrabko, CSc.). Zborník je vydaný.
4) Dňa 25. novembra 2009 sa na Katedre teórie práva a sociálnych vied konala vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Časová pôsobnosť normatívnych právnych
aktov, na ktorej aktívne vystúpili so svojimi príspevkami JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.,
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.,

JUDr. Mgr. Michal Mrva,

JUDr. Martin Turčan

a Mgr. Dagmar Okániková. Predmetné príspevky vrátane ďalších, ktoré boli zaslané na
uverejnenie po uskutočnení tejto konferencie budú publikované v zborníku s názvom
Normatívna analýza inštitútu legisvakancie v právnom poriadku SR, ktorý je daný do tlače
a predpokladaný termín jeho vydania je máj 2010.
5) Katedra právnych dejín PraF UK usporiadala dňa 29. novembra 2009 vedeckú konferenciu
na tému Vývoj práva na Slovensku v rokoch 1948 – 1992. Príspevky prednášateľov
a spoluriešiteľov grantu budú publikované v zborníku z tohto podujatia, ktoré bolo venované
pamiatke učiteľov katedry prof. JUDr. Floriánovi Sivákovi, CSc. a doc. JUDr. Jozefovi
Fischerovi, CSc.
Na záver tejto časti je nutné informovať, že v decembri 2009 boli začaté prípravy
na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční z príležitosti 90. výročia
právnického vzdelávania na Slovensku pod názvom Právo ako zjednocovateľ Európy – veda
a prax, ktorá sa uskutoční v októbri roku 2010.

F. ĎALŠIE VZDELÁVANIE
V kalendárnom roku

2009 pokračovala spolupráca medzi

PraF

Univerzity

Komenského v Bratislave a University of Cambridge, Institute of Continuing Education, pri
realizáciu kurzu ďalšieho vzdelávania dištančnou formou s využitím e-learningu, zameranom
na britský právny systém a európske právo v anglickom jazyku.
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G. ÚSTAV MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A PRÁVNEJ
KOMPARATISTIKY
1. Zoznam účasti na zahraničných vedeckých konferenciách:
Jeruzalem – Izrael – 11. 06. – 16. 06. 2009 – medzinárodná konferencia EUnification
Brusel – Belgicko – 06. 09. – 09. 09. 2009 – medzinárodná konferencia ECSA
Rím - Taliansko – 29. 10.– 31. 10. 2009 – medzinárodná konferencia – Management and
promotion of quality of life in EU
Brusel – Belgicko – 10. 12. – 11. 12. 2009 – medzinárodná konferencia – Meeting for Jean
Monnet Chairs holders
Na všetkých konferenciách Doc.JUDr.Vlasta Kunová,CSc vystúpila s príspevkom.

2. Organizovanie domácich konferencií:
Bratislava – 07. 05. 2009 – medzinárodná konferencia – Európska únia ako právny priestor –
perspektívy ďalšieho vývoja;
Organizátor: PraF UK, Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Jean
Monnet Chair, Jean Monnet Module v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom na
Slovensku a Národnou radou SR
3. Prijatia zahraničných hostí:
12. 01. – 14. 01. 2009 – Victor Shaduskij, Bielorusko – ukončenie projektu SAMRS;
12. 01. – 14. 01. 2009 – Natalia Paliashchuk, Bielorusko – ukončenie projektu SAMRS;
04. 03. – 30. 07. 2009 – Valer Lomuashvili, Gruzínsko – hosťujúci lektor a výskumný
pracovník;
04. 04. 2009 – Univ. Prof. Peter Fischer, Rakúsko – prednáška pre študentov;
26. 04. 2009 – Univ. Prof. Jaap de Zwaan, Holandsko – návrh na spoluprácu;
06. 05. 2009 – Prof. Margarita Shivergueva, Bulharsko – prednáška, konzultácie;
16. 05. 2009 – Prof. Gerhardt Hafner, Rakúsko – prednáška pre študentov;
02. 12. 2009 – Prof. Emy Verdun Univerzita Victoria Canada – návrh na spoluprácu.
4. Zoznam zahraničných a domácich grantov grantov:
1. Jean Monnet Modul – 07/0146 – Constitutional Law-2007 – 2010
2. LPP/ErasmusSENT – Network-9/2007-SENT – Network of European Studies-2007 - 2010
– Spoločné štandardy vzdelávania;
3. SAMRS 2007/03/10 – Skúsenosti Slovenskej republiky z členstva v EÚ, Bielorusko;
4. VEGA č. 1/0522/08 – Najnovšie tendencie v rozhodovacích procesoch EÚ a ich dopad na
proces implementácie práva EÚ v podmienkach SR.
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Courses for the Fall Term 2009/2010
1. Comparative Constitutional Law Seminar; 3 credits;
2. Moot Court Competition; 3 credits;
3. International and European Labour Law; 3 credits;
4. Commercial Contracts (International Sales of Goods), 3 credits;
5. Commercial Law; 6 credits;
6. Corporate Transactions; 3 credits;
7. Corporate Governance and Auditing; 3 credits;
8. Comparative Competition Law; 3 credits;
9. Emergent Negotiation & Adjudication; 3 credits;
10. FDI and Development Policies; 3 credits;
11. Global Intellectual Property Regimes; 3 credits;
12. International Taxation; 3 credits;
13. Slovak Language; 5 credits;
14. Human Rights and Freedoms in the Jurisdiction of the European Court for Human
Rights, 3 credits.
H. EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave zabezpečuje potreby
fakulty vo vydávaní knižných a učebných materiálov pre skvalitnenie pedagogického procesu,
a tým sprístupňuje aj výsledky vedeckej a pedagogickej práce učiteľov PraF UK.
Predmetom činnosti Oddelenia edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave
je vydávanie monografií, učebníc, učebných textov a ďalších študijných materiálov,
zabezpečenie vydávania vybraných titulov vo Vydavateľstve UK, poprípade v spolupráci
s inými vydavateľstvami, zabezpečenie drobnej tlače a tlačív pre potreby fakulty a predaj
vlastnej vydavateľskej produkcie prostredníctvom siete kníhkupcov.
Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave svojou činnosťou
zabezpečuje finančné zdroje, ktoré musia v plnom rozsahu pokryť činnosť oddelenia.
V posledných rokoch sa na vydávaní zborníkov podieľajú aj finančné prostriedky z grantov.
Od 1. júla 2008 pracuje OEaVČ PraF UK na báze podnikateľskej činnosti.
S pridelenými

a získanými

finančnými

prostriedkami

oddelenie

hospodári

v súlade

s vnútornými predpismi, ako aj v súlade so základnými pravidlami hospodárenia na UK. Od
1. 6. 2009 sa celouniverzitne pripravuje verejné obstarávanie na tlačiarenské práce, avšak do
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konca roka 2009 fakulta zabezpečovala tlačiarenské práce na výnimku (tak ako
v predchádzajúcich rokoch ako zákazky s nízkymi hodnotami).
Edičná komisia PraF UK ako poradný orgán dekana fakulty posudzuje návrhy vydania
monografií a učebníc, ako aj ďalších publikácií v súlade s potrebami zabezpečenia
pedagogického procesu študijnou literatúrou a potrieb (plánu) vedecko-kvalifikačného rastu
učiteľov a vedeckých pracovníkov.
Náklad každého titulu sa stanovuje v zásade podľa toho, či ide o povinný, povinne
voliteľný alebo výberový predmet, ale aj podľa toho, či sa nepripravujú legislatívne zmeny
v danej problematike, to znamená, či je potreba vydať titul na semester, rok alebo na dlhšie
obdobie. Akademický senát PraF UK zaviazal učiteľov, aby každý predmet bol saturovaný
študijnou literatúrou (pritom to nemusí byť literatúra vydaná na PraF UK). Edičný plán PraF
UK na rok 2009 vychádzal z požiadaviek katedier zabezpečiť výučbu študijnou literatúrou,
ako aj jej aktualizáciou, potrebou kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov
a finančných možností fakulty.
Predaj

titulov sa v roku 2009 uskutočňoval cez sieť kníhkupcov v Bratislave,

Trnave, Galante, Sládkovičove, Šamoríne, Žiline, Banskej Bystrici, Zvolene a Košiciach.
Edičné plány PraF UK sú pripravované podľa typu publikácie, t. j. sú zaradené do
jednotlivých edičných radov (každý edičný rad má svoju grafiku a farebnosť obálky):
MONOGRAFIE – STUDIA IURIDICA BRATISLAVENSIA
Monografický rad vydáva PraF UK od roku 1993.
UČEBNICE
Učebnice vydáva PraF UK od roku 2001.
UČEBNÉ

TEXTY

PRAF UK

Texty, príručky, encyklopédie, komentáre, praktické prípady, repetitóriá vydáva PraF UK od
roku 1992, niektoré v spolupráci s inými vydavateľstvami.
SVETOVÁ

A DOMÁCA

IURISPRUDENCIA

Preklady, reedície staršej literatúry, antológie z diel mysliteľov, pramene práva vydáva
Vydavateľské oddelenie PraF UK od roku 1999.
Acta Facultatis Iuridicae UC
Zborník vychádza vo Vydavateľstve UK od roku 1977, zvyčajne jedenkrát za rok.
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Kolokviá, sympóziá, konferencie
Príležitostný edičný rad vychádza na PraF UK od roku 1996.
Bibliografia prác pracovníkov Právnickej fakulty UK
Vydala PraF UK trikrát (1996, 2001, 2006).
Právnici na Univerzite Komenského
Dejiny Právnickej fakulty UK vydala PraF UK trikrát (1996, 2001, 2006).
Každoročne vydáva OE a VČ PraF UK cez Vydavateľstvo UK Študijný program
PraF UK, ako aj ďalšie materiály.

ROK 2009
1. Realizácia Edičného plánu PraF UK:
monogr. učebn.

učeb. texty zbor. jurispr. iné otázky ročenka spolu

VO PraF UK

1

-

6

4

3

-

-

-

14

VUK

-

-

1

1

-

1

-

1

4

Spolu:

1

-

7

5

3

1

1

18

-

2. Finančné náklady na vytlačenie titulov:
Štrnásť titulov sme vydali vo OEaVČ PraF UK, štyri vo VUK a hradili sme ich sumou
58.414,84 € (bez finančných prostriedkov poskytnutých

z grantov a bez finančných

prostriedkov poskytnutých na konferenciu „Míľniky práva“).
3. Príjem – predaj k 31. 12. 2009:
Zostatok k 1. 1. 2008

17 283,97 €

Faktúry

55 156,36 €

Dobierky

263,23 €

Šeky

1 240,88 €

Spolu

73 944,44 €

V roku 2009 sme uskutočňovali predaj prostredníctvom 19, resp. 14 kníhkupectiev,
s ktorými máme podpísané komisionárske zmluvy (v priebehu roka sme ukončili spoluprácu
s 5 predajňami kníh).
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4. Stav zásob na sklade k 31. 12. 2009
Stav zásob na sklade k 31. 12. 2009 bol 15 179 ks v hodnote 110 373,04 €.

5. Spolupráca
– s tlačiarňami
Heuréka Šamorín, A+Mprint Bratislava;
– s RUK (najmä odd. styku s verejnosťou) a VUK
– cez VUK sme realizovali 4 tituly,
– do časopisu Naša Univerzita prispeli 5 článkami, informáciami alebo notickami naši
učitelia a zamestnanci;
– s inými PF v SR a ČR
– spolupráca je veľmi sporadická, ide najmä o nákup našich titulov, zasielanie ročeniek
PraF UK a niektorých zborníkov partnerským právnickým fakultám.

6. Iné aktivity
– pre študentov sme 28. 4. a 10. 11. 2009 uskutočnili akcie jednorazového zníženia cien
titulov VO; na akcií sa zúčastnilo i nakladateľstvo a kníhkupectvo Linde Praha,
Vydavateľstvo Aleš Čeněk, Praha, Poradca podnikateľa, resp. Eurokódex Žilina a Heuréka,
Šamorín.

Tituly, ktoré vyšli na PraF UK v roku 2009
monografia
1. Chovancová: Liberalizmus verzus komunitarizmus – 3. vydanie
učebné texty
2. Valent – Chovancová: Kapitoly z filozofie dejín – 3. doplnené a prepracované vydanie
3. Kuril: International and European Labour Law
4. Horniaková – Čunderlík: Finančný trh
5. Vrabko a kol.: Správne právo. Procesná časť – dotlač 2. prepr. a dopl.vydania
6. Prokeinová: Dokazovanie a jednotlivé dôkazné prostriedky v trestnom procese
7. Pinková – Frőhlichová: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva
8. Rollerová: Lingua Latina pre právnikov – Vydavateľstvo UK – 2. vydanie
svetová a domáca jurisprudencia
9. Lysý: Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918)
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10. Vojáček – Gábriš: Pramene k právnym dejinám Slovenska II. (po roku 1918)
11. Beňa: Pramene k dejinám práva. Novovek
zborníky
12. zborník Európske správne právo (grant Jean Monet)
13. zborník Občianske právo – miesto a význam profesorov Plankovcov (K.O.P. a PraF UK)
14. zborník Pocta prof. Slovinskému
15. AFI UC XXVII
16. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 (čiastočne grant)
študijný program
17. Ročenka PraF UK na akademický rok 2009/2010
iné
18. Telefónny zoznam PraF UK
I. 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 webovej stránky.
c) V roku 2009 pribudla ďalšia oblasť využívania IT nasadením informačného systému
AIS 2, čím sa odbúrala časť administratívnej (najmä papierovej) agendy, zjednodušil
sa prístup k informáciam a študentom priniesol možnosť prehľadnejšieho spravovania
si svojho štúdia aj z priestorov mimo univerzity

2.

Zabezpečenie prevádzky počítačového vybavenia
Prevádzku počítačového vybavenia fakulty zabezpečuje Oddelenie informačných
technológií. Oddelenie zabezpečuje komplexne prevádzku fakultnej siete, prevádzku
serverov, prevádzku fakultného systému elektronickej pošty a taktiež multimediálnu
techniku pre potreby vyučovacieho procesu. Zabezpečuje centrálny technický servis
všetkých počítačov na fakulte. Stará sa o fakultný softvér a o systémovú stránku
prevádzky aplikácií v rámci informačného systému.
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Hlavné časti počítačového vybavenia PraF UK z hľadiska účelu:
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. Tieto uzly sa podarilo v minulosti vďaka financiám z projektu (z hľadiska
priepustnosti) zvýšiť na 100 Mb/s Fast Ethernetovými prepínačmi a neskôr na 1Gb/s.
V roku 2009 bola v rámci UK prijatá nová smernica upravujúca bezpečnostnú politiku
integrovaného informačného a komunikačného systému, ktorá smeruje k významným
zmenám štruktúry siete v blízkej budúcnosti;
 Od roku 2007 bolo tiež zriaďovaných niekoľko prístupových WIFI uzlov v priestoroch
budovy na Šafárikovom nám. na bezdrôtové pripojenie sa do internetu. Toto využívajú
vďaka čoraz väčšej cenovej dostupnosti študenti s vlastnými notebookmi. V súčasnosti
sú týmto signálom pokryté všetky významné priestory budovy (z hľadiska pohybu
študentov);

b)

centrálne servere – služby:
 doména, Active Directory, DNS, DHCP ,
 kontá pre zamestnancov aj študentov,
 softvér potrebný pre výučbu – ASPI, JASPI, JurixXP, epi.sk,
 plnohodnotná

komunikácia

prostredníctvom

e-mailu

so

svetom,

aj

medzi

zamestnancami, verejné priečinky (Public Folders),
 prezeranie pošty cez internet pre učiteľov,
 systém zapisovania na skúšky prostredníctvom internetu a systém predzápisov – bol
nahradený nasadením celouniverzitného systému AIS2,
 e-learningová aplikácia,
 internetová stránka – od roku 2007 v rámci celouniverzitného prechodu na stránky
s novým dizajnom a novými technológiami bola presunutá na server RUK. Naďalej je
však v správe fakulty a významnú zmenu priniesla možnosť využívania redakčného
systému, v ktorom si každé pracovisko spravuje svoju časť stránky vo vlastnej réžii,
samozrejme v súlade s určitými pravidlami a obecným dizajnom stránky;
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učebne:

c)

 17 ks PC sa nachádza v špecializovanej učebni 519 NB. ktorá je v prevádzke každý
deň

mimo vyučovacích hodín voľne prístupná pre študentov PRAF UK. Jeden

internetový terminál bol zabudovaný do steny učebne na 5. poschodí NB a je
prístupný všetkým študentom;


vybavenie učební 519 NB a 601 NB multimediálnou technikou (projektor
a ozvučenie) pre účely skvalitnenia vyučovacieho procesu a školení, fakulta má tak
k dispozícii 3 miestnosti s pevne nainštalovanou technikou a možnosť použitia
prenosnej v ktorejkoľvek inej miestnosti;

d)

knižnica:
 nachádza sa tu okrem počítačov pre zamestnancov aj 16 ks pre študijné a záujmové
aktivity študentov
 počítače sú v knižnici pripojené do 1GB ethernetovej siete.
 multimediálne pracovisko, vybavené počítačom s grafickým softvérom, skenerom,
kamerou a audiom;
 v roku 2008 bolo z dotácie MŠ SR dokončené pracovisko pre študentov so zrakovým
a telesným postihnutím s plánovaným aj mimofakultným využitím,
 v roku 2008 ďalšie rozšírenie prípojných miest pre študentov pomocou kábla;
bezdrôtové pripojenie WIFI zriedené v predchádzajúcom roku;

e)

sieť Študijného oddelenia – v súvislosti s nasadením informačného systému AIS2 bol
zrealizovaný projekt zmeny počítačovej siete na ŠO, keď privátna koaxiálna sieť bola
nahradená ethernetovou kabelážou pripojenou do fakultnej siete a teda aj internetu.
Z pôvodnej štruktúry siete sa zachoval len pôvodný server, na ktorom je
z archivačných dôvodov udržiavaný pôvodný informačný systém Študent. Vzhľadom
na pripojenie ŠO do internetu, je potrebné klásť dôraz na vyššiu bezpečnosť
pracovných staníc ako aj celej siete UK;

f)

sieť ekonomického oddelenia – bola v roku 2007 zlúčená s fakultnou, v roku 2008
boli zálohované dát a definitívne odstránenie starej siete a servera z dôvodu
nepotrebnosti a úplného prechodu na systém SAP ;

g)

osobné počítače na pracoviskách – výpočtová technika na jednotlivých pracoviskách
je permanentne udržiavaná na vysokej úrovni a každý zamestnanec má zabezpečený
prístup k počítaču a k sieťou ponúkaným službám (internet, mail, aspi…).

h)

internetové kiosky – pracovisko slúžiace na rýchly prístup k internetu pre všetkých
študentov. Súčasný stav: 9 ks vo vestibule novej budovy , 1 ks na 5. poschodí NB
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a 2 ks v knižnici pre účely rýchleho vyhľadávania publikácií;
i)

fakultný softvér – v roku 2009 bolo investované len do licencií pre nové počítače
a aktualizácie pre antivírový systém NOD32.

J. KNIŽNICA

A KNIŽNIČNÉ SLUŽBY

Správa zahŕňa výsledky Knižnice PraF UK dosiahnuté v roku 2009 so zameraním
predovšetkým na poskytovanie kvalitných služieb používateľom. V priebehu celého roka
2009 si akademická knižnica fakulty plnila svoju základnú funkciu tým, že sprístupňovala
informačné zdroje 4 015 registrovaným používateľom v súlade s knižničným a výpožičným
poriadkom a poskytovala informačné zázemie výučbe a vedeckej činnosti na fakulte.
Knižničné fondy a ich doplňovanie
Celkový počet knižničného fondu k 31. 12. 2009 dosiahol 102 628 knižničných
jednotiek, pričom ročný prírastok za rok 2009 predstavoval 4 431, z toho kúpou sa získalo
564, výmenou 8 a darom 1 593 knižničných jednotiek [(do daru je započítaných 1 046
záverečných

prác

–

bakalárskych

(437),

diplomových

(486),

rigoróznych

(114)

a doktorandských prác (9)]. Do knižnice v priebehu roka 2009 dochádzalo 191 titulov
časopisov v celkovom počte 224 exemplárov, z toho 126 zahraničných periodík.
Bibliograficko-informačné služby
Počet dokumentov, ktoré sú spracovávané v online katalógu sa každoročne zvyšuje.
V roku 2009 sa spracovalo 4 940 knižničných jednotiek. Celkový počet knižničných jednotiek
spracovaných automatizovane sa tak zvýšil na 51 218. Sme jednou z prvých fakúlt UK, ktoré
začali so spracovávaním seriálov (periodík). Prírastok do databázy v roku 2009 činil 600
seriálových knižničných jednotiek. Okrem spracovávania nových knižničných prírastkov, kde
bol nárast najmä kníh z grantov (410), sme realizovali aj retrospektívnu katalogizáciu, aby sa
nespracovaný historický fond stal živým fondom. V rámci rekatalogizácie sa nám podarilo
spracovať 1 471 kníh. Nezanedbateľným a cenným zdrojom informácii sú bibliografické
záznamy článkov zo základných právnických časopisov a zborníkov. Do súborného katalógu
pribudlo za rok 2009 946 bibliografických záznamov analytického rozpisu článkov, čím sa
ich počet zvýšil na 10 000.
Súčasťou bibliograficko-informačných služieb je Evidencia publikačnej činnosti
(EPC). Zber bibliografických záznamov za rok 2009 pre ministerstvo školstva bol k 31.
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októbru 2009 v počte 384 bibliografických záznamov. Pre účely fakulty a kvalifikačného
postupu učiteľov bolo vypracovaných z databázy EPC 110 bibliografií (výstupov).
Knižničné služby
Práca oddelenia služieb je prirodzeným výstupom činnosti všetkých úsekov knižnice.
V roku 2009 si plnilo oddelenie svoju funkciu stabilne. Pracovníčky popri výpožičných
službách zabezpečovali referenčné a konzultačné služby pre používateľov. Rutinne sa
zabezpečovali webové služby pri výpožičnom procese, posielanie elektronických žiadaniek
a predlžovanie výpožičnej lehoty cez internet. V rámci e-služieb knižnica zabezpečovala
rešeršnú činnosť pre učiteľov a služby elektronického zasielania dokumentov v rámci MVS.
Pre používateľov Knižnice PraF UK bola od septembra 2009 k dispozícii databáza Westlaw.
Celkový počet výpožičiek dosiahol v roku 2009 počet 69 287, z toho absenčných
výpožičiek bolo 17 482, zvyšok zahŕňal prezenčné výpožičky monografií, periodík
a elektronických zdrojov. Uplatňovanie smernice rektora, ktorá ukladá povinnosť odovzdať
záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej forme, si vyžiadalo zo strany
pracovníkov knižnice zvýšenú pracovnú záťaž v tom, že pomáhali pri odosielaní záverečných
prác na server AK UK.

Reprografické služby
Reprografické služby boli v knižnici zabezpečované dvoma samoobslužnými
kopírkami, jednou laserovou tlačiarňou a jedným skenerom.
Služby Európskeho dokumentačného strediska (EDC)
Prírastok EDC v roku 2009 predstavoval 208 dokumentov (monografií), z toho
7 v elektronickej podobe a 33 titulov časopisov, z toho 6 CD nosičov. Súčasťou práce
strediska bolo poskytovanie referenčných služieb a konzultácií týkajúcich sa vyhľadávania
dokumentov vrátane legislatívy EÚ a rozsudkov ESD a vyhľadávania v databáze Eur-lex
a iných databázach EÚ, vypracovávanie rešerší z európskeho práva a prednášok o európskom
práve.

Priestorové a technické vybavenie
Knižnica s celkovou plochou 857 m² má pre používateľov k dispozícii študovňu
monografií s voľným výberom, kde je 58 študijných miest s možnosťou pripojenia na sieť,
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2 terminály na vyhľadávanie literatúry. Študovňa periodík má 12 študijných miest,
k dispozícii sú dva počítače a 1 skener. Počítačová študovňa so 16 počítačovými stanicami
s pripojením na internet slúži predovšetkým na využívanie externých informačných zdrojov,
na vyhľadávanie v súbornom online katalógu, posielanie elektronických žiadaniek,
rezervovanie dokumentu, predlžovanie výpožičnej lehoty a zisťovanie stavu svojho
výpožičného konta.
Celá knižnica je pokrytá Wifi sieťou, na ktorú sa pripája so svojimi notebookmi čoraz
väčšie množstvo študentov.

Personál
Celkový počet pracovníkov knižnice k 31. 12. 2009 bol 11 pracovníkov. Počet
prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň počas semestra predstavoval 47 hodín.
V priebehu roku sa pracovníci zúčastnili niekoľkých odborných akcií a školení, na
ktorých získali množstvo poznatkov využiteľných v praxi:


Súborný katalóg periodík: Univerzitná knižnica, Bratislava – účasť: Budayová,
Hornáčková;



Problematika Evidencie publikačnej činnosti na vysokých školách : CVTI SR, účasť:
Budayová;



14. stretnutie pracovníkov knižníc Právnických fakúlt ČR a SR: Plzeň, ČR – účasť:
Budayová, Křápková;



Školenie PowerPoint: Univerzita Komenského – účasť: Bágeľová, Křápková.

Pracovníci zrealizovali nasledovné odborné prednášky:


Informačná výchova pre študentov 1. ročníka (10 prednášok) – Budayová, Bágeľová,
Křápková;



Právne informačné systémy pre Katedru knižnej a informačnej vedy – Bágeľová;



Databáza Eur-lex pre Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku –
Bágeľová;



Externé informačné zdroje a databáza Eur-lex pre študentov LGS-1 – Budayová,
Bágeľová;



Sprevádzanie zahraničných návštev v knižnici v rámci výročného stretnutia Rotterdam
Law Network – Budayová, Bágeľová;



EÚ pre všetkých: Bratislava, Banská Bystrica, Košice – prednášala PhDr. Bágeľová.
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Výsledky práce Knižnice Právnickej fakulty sú pre akademickú obec

fakulty i pre

odbornú a laickú verejnosť prístupné prostredníctvom webovej stránky, ktorá sa priebežne
aktualizuje http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2616
Finančný príjem knižnice
Knižnica v súlade s cenníkom uvedeným v Knižničnom a výpožičnom poriadku
vybrala v roku 2009 poplatky za tlač, jednorazový vstup, zápis, prolongáciu preukazov,
upomienky, rešerše v celkovej sume 7 757 EUR.
Základné údaje uvedené vo výkaze o akademickej knižnici PraF UK
celková plocha knižnica v m²
857 m²
priestor pre používateľov v m²
450 m²
počet miest v študovniach
86
počet počítačových staníc s Internetom
32
(používatelia + zamestnanci )
registrovaní používatelia v roku 2009
4 015
výpožičky spolu
69 287
ročný prírastok knižničných jednotiek
4 431
finanč. náklady na nákup kniž..fondu
32 173 EUR
príjmy z činnosti knižnice
7 757 EUR
počet zamestnancov
11
mzdové náklady
83 984 EUR

K. SPOLUPRÁCA S PRAXOU
Mimoriadne aktívna je spolupráca s Národnou radou SR, kde na základe dohody
(čl. II) medzi fakultou a NR SR naši študenti každoročne absolvujú semestrálnu stáž, ktorej
obsahom je sledovanie práce výkonov NR SR.
Rovnako pozitívne možno hodnotiť spoluprácu s Kanceláriou verejného ochrancu práv
SR, kde naši učitelia participujú na rozličných seminároch, konferenciách a ďalších
vzdelávacích aktivitách, ktoré Kancelária VOP organizuje. O stáž na tomto úrade mávajú
veľký záujem aj naši poslucháči. V roku 2009 sa zúčastnilo stáže za PraF UK spolu
28 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. VOP hodnotí pozitívne stáž študentov, ako
aj prácu našich absolventov.
Tradične výborná spolupráca je s Najvyšším súdom SR, kde viacerí učitelia sú členmi
občianskoprávneho kolégia a obchodnoprávneho kolégia NS SR.
V súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou slovenského súkromného práva je dôležité
vyzdvihnúť aktívnu účasť učiteľov Katedry občianskeho práva PraF UK na tvorbe nového
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Občianskeho zákonníka, (traja sú členmi rekodifikačnej komisie vymenovanej Ministrom
spravodlivosti SR).
PraF UK má veľmi dobrú spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre
utečencov UNHCR. Výsledkom spolupráce s týmto úradom je aj darovanie publikácií
z oblasti azylového práva pod názvom Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v azylových
veciach, ktoré vo väčšom počte úrad daroval do knižnice fakulty pre študentov a pre
pedagogické účely.
Ďalšou významnou inštitúciou, s ktorou má PraF UK dlhodobo dobrú spoluprácu je
Slovenská advokátska komora, ktorá sa spolupodieľa na konzultáciách záverečných prác
našich študentov. Vynikajúce práce každoročne aj oceňuje.
Dlhoročne je dobrá spolupráca s Rozhodcovským súdom pri SOPK SR, kde naši
učitelia pôsobia vo funkcii sudcov tohto súdu.
Významnými inštitúciami, s ktorými má PraF UK dobrú spoluprácu je aj Notárska
komora SR a Slovenská komora exekútorov.

L. ČINNOSŤ ELSA
Zoznam uskutočnených projektov Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Bratislava
v roku 2009:

SEPTEMBER
 Prezentácia ELSA Bratislava a právnickej fakulty prvákom, príprava prváckej
brožúrky
 Vytvorenie stránky a organizácia elektronického predaja učebníc
 Príprava projektu Študentská vedecká odborná činnosť

OKTÓBER
 Rande s ELSA Bratislava, zoznámenie študentov s činnosťou v ELSA, zapojenie
študentov do činnosti ELSA Bratislava
 Príprava tréningu ELSA tréningu členov ELSA v oblasti marketingu, manažovania
v ELSA
 Welcome party – uvítací večierok pre prvákov na fakulte
 Seminár: Pravda o jazykovom zákone.
 Uplatnenie absolventov práva organizované v spolupráci s advokátskymi kanceláriami
 Seminár: Imidž nie je nanič – Úloha oblečenia, reči tela a etikety v kariérnom raste
 Účasť na medzinárodnom sneme ELSA
 Netradičné športy – možnosť vyskúšať si šerm, streľbu z luku a vzduchovky,
organizované v spolupráci s Katedrou právnej komunikácie, telovýchovy a športu
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NOVEMBER
 Projekt V4 – ELSA Budapešť navštívila ELSA Bratislava
 Jesenné valné zhromaždenie ELSA Bratislava 2009
 Národný snem ELSA Slovensko, Kunov
 Projekt V4– ELSA Bratislava navštívila ELSA Budapešť
 Kampaň študentská kvapka krvi- Kvapka krvi pre každého – darovanie krvi pre
bratislavské nemocnice v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
a Slovenským Červeným krížom

DECEMBER
 Mikulášsky športový turnaj – volejbalový, futbalový, hokejbalový zápas a aerobikový
maratón v spolupráci s Katedrou právnej komunikácie, telovýchovy a športu
 Vydanie ďalšieho číslo ELSA časopisu PaFUK (č. 55).

VII. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta hospodárila v roku 2009
ako súčasť verejnej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave, podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení na princípe viaczdrojového
financovania. Základným zdrojom financovania boli pridelené dotácie zo štátneho rozpočtu,
ktoré na základe dotačnej zmluvy Univerzity Komenského v Bratislave s Ministerstvom
školstva SR rozdelila UK všetkým súčastiam.
V súvislosti so zmenou národnej meny SKK na euro sa uskutočnila na UK
eurokonverzia vo finančnom informačnom systéme SOFIA tzv. centralizovaným spôsobom.
Právnická fakulta vytvorila podmienky na plynulý prechod na eurokonverziu vo všetkých
moduloch systému SOFIA.
Na pokrytie výdavkov potrebných na zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania,
prevádzky, rozvoja a pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 popri dotácii zo štátneho rozpočtu
pri vysokom poddimenzovaní financovania kapitoly vysokého školstva, Právnická fakulta aj
v roku 2009 bola nútená doplniť nedostatok finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov,
ktoré predstavovali v prevažnej miere:
− výnosy zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
− výnosy za prijímacie konanie,
− výnosy z poplatkov spojených so štúdiom - rigorózne skúšky,
− výnosy sprostredkované darovacími zmluvami.
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V súlade so schváleným Štatútom UK,

splnila si Právnická fakulta UK v Bratislave

povinnosť odvodu 3 % zo školného (zo zaplateného školného za kalendárny rok 2009) do
fondu rozvoja UK, čo predstavovalo v prepočte sumu 20 130,64 €.
Napriek vyššie uvedeným možnostiam dotácia štátneho rozpočtu tvorila základ tvorby
čerpania finančných prostriedkov na PraF UK v roku 2009.
Ročná účtovná závierka
Základom výročnej správy o hospodárení PraF UK bola ročná účtovná závierka za rok
2009 (odovzdaná Rektorátu UK dňa 27. januára 2010), ktorej súčasťou sú nasledovné výkazy:
1. Súvaha za rok 2009
2. Výkaz ziskov a strát
Výkaz ziskov a strát je prehľadným usporiadaním celkových zúčtovaných nákladov
a výnosov za rok 2009 a vyčíslením výsledku hospodárenia za rok 2009.

Analýza nákladov a výnosov PraF UK
Vychádza z údajov o nákladoch a výnosoch uvedených vo Výkaze ziskov a strát.
Celkové náklady predstavovali

3 416 868,00 €

Z toho: 1. náklady hlavnej činnosti

3 368 394,00 €

2. náklady podnikateľskej činnosti

48 473,00 €

Celkové výnosy predstavovali

3 449 945,00 €

Z toho: 1. výnosy hlavnej činnosti

3 398 214,00 €

2. výnosy podnikateľskej činnosti

Výsledok hospodárenia bol vo výške

51 730,00 €

33 077, 00 €

Z toho:
1. výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti
2. výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti

29 820,00 €
3 258,00 €
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Na Právnickej fakulte UK bol v roku 2009 dosiahnutý celkový kladný hospodársky
výsledok, ktorý predstavoval zisk vo výške 33 077,00 €.

Analýza výnosov
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu

2 641 783,45 €

2. SAMRS (doúčtovanie projektu)

4 369,00 €

3. Európsky soc. fond (vysporiadanie ESF)

4 806,51 €
2 650 958,96 €

Spolu

V rámci hlavnej činnosti tvorili podstatnú časť výnosy zo štátnej dotácie, ktoré
predstavovali príjem dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške:
2 641 783,45 € – z toho:

2 640 754,45 € (dotácia na bežné výdavky)
1 029,00 € (dotácia na kapitálové výdavky)

a zostatok dotácie z roku 2008 vo výške:
186 351,57 € – z toho:

185 756,33 € (dotácia na bežné výdavky)
595,24 € (dotácia na kapitálové výdavky)

Nedotačné príjmy za rok 2009
Predstavovali predovšetkým príjmy z prijímacích skúšok, za školné, poplatky spojené
so štúdiom a výnosy z ďalšieho vzdelávania.
Pozostávali najmä z:
a) Poplatky za prijímacie konanie
b) Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

81 081,00 €
135 721,00 €

c) Školné od cudzincov

15 320,00 €

d) Poplatky za rigorózne konanie

89 228,00 €

e) Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu
f) Poplatky za ďalšie vzdelávanie

5 020,00 €
13 262,00 €
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Analýza nákladov
Prehľad nákladov vo výške 3 416 868,00 € za rok 2009 je podrobne špecifikovaný vo
výkaze ziskov a strát za rok 2009, pričom náklady z hlavnej činnosti boli čerpané vo výške
3 368 394,00 € a náklady z podnikateľskej činnosti boli čerpané vo výške 48 473,00 €.
V porovnaní s rokom 2008 je to zvýšenie celkových nákladov o 275 898,00 €, pričom
z hlavnej činnosti až o 258 511,00 €.

Náklady z podnikateľskej činnosti sa zvýšili

o 17 386,00 €.

Analýza nákladov vo vybraných oblastiach:
1.

program/podprogram

077

11

–

Poskytovanie

vysokoškolského

vzdelávania

a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl

Náklady na mzdy
Čerpanie:

mzdové prostriedky
odvody

1 138 445,02 €
385 560,16 €

podprogram 077 11 06 mzdové prostriedky Ústav medzinárodných vzťahov
a právnej komparatistiky
Čerpanie:

mzdové prostriedky

44 153,67 €

odvody

14 813,00 €

Náklady na mzdy dotačné programy – ostatné (KEGA, VEGA, APVV, Prémia)
Čerpanie:

mzdové prostriedky
odvody

95 218,67 €
9 847,78 €

Náklady na mzdy nedotačné programy
Čerpanie:

mzdové prostriedky

403 194,92 €

odvody

107 499,31 €

Nakoľko objem pridelených finančných prostriedkov na mzdy a odvody do poisťovní
nezahŕňali reálnu výšku nákladov ani na zákonne nárokovateľné zložky funkčných platov
všetkých zamestnancov fakulty, boli tieto doplnené z vlastných výnosov PraF UK.
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640 – štipendiá doktorandov 077 11 16
– fakulta zaznamenala nárast počtu interných doktorandov, kde celkové čerpanie finančných
prostriedkov bolo vo výške 306 992,36 €.
2. program/podprogram 077 12 01 – základný výskum na VŠ - Prevádzka a rozvoj
infraštruktúry pre výskum a vývoj
Čerpanie:

mzdové prostriedky

121 636,70 €
42 146,98 €

odvody

3. program/podprogram 077 15 01 – Sociálne štipendiá a študentské pôžičky
640 – sociálne štipendiá
- čerpanie na uvedenej položke bolo realizované v súlade so zákonom o sociálnych
štipendiách v objeme finančných prostriedkov: 169 213,76 €
4. program/podprogram 077 15 02 – Motivačné štipendiá
640 – motivačné štipendiá
Motivačné štipendiá boli vyplatené vo výške 76 416,00 € .
Náklady na mzdy – podnikateľská činnosť
Čerpanie:

mzdové prostriedky

12 512,83 €
3 119,55 €

odvody
Finančné zabezpečenie projektov a grantov
V roku 2009 bola

PraF UK zapojená do riešenia nových grantov UK, nových

a pokračujúcich projektov APVV, VEGA, KEGA a zahraničných projektov Jean Monet
Modul a projekt Európsky sociálny fond.
V snahe podporiť vedeckovýskumnú činnosť mladých vedeckých pracovníkov
schválil rektor UK v Bratislave pre PraF Uk na rok 2009 granty UK, a to v počte 15 grantov
s objemom finančných prostriedkov 15 350,00 €.
V roku 2009 boli PraF UK pridelené finančné prostriedky na schválené grantové
projekty v celkovej výške

196 031,15 €
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Z toho : kapitálové výdavky
bežné výdavky

1 029,00 €
195 002,15 €

Pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre rok 2009 boli vyčerpané
v plnej výške.
Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky pre rok 2009 boli čerpané
nasledovne:

− čerpanie Grantov UK

14 042,88 €

− čerpanie VEGA

7 065,21 €

− čerpanie KEGA

6 078,09 €

−

čerpanie APVV(doc. JUDr. M. Patakyová, CSc.)

− čerpanie APVV (prof. JUDr. M. Vrabko, CSc.)

52 832,68 €
29 684,39 €

Nedočerpané finančné prostriedky z grantov UK, APVV, KEGA a VEGA v roku 2009
predstavujú sumu 86 327,9 €, avšak celková doba riešenia niektorých projektov je 3 roky.

Druhové členenie nákladov
630 – tovary a služby
Náklady na tovary a služby predstavovali objem finančných prostriedkov:
a) škola – čerpanie
b) dotač. zdroje (Veda, Vega, Kega, APVV, Prémia, granty UK) – čerpanie
c) zostatkový účet – čerpanie
d) vlastné zdroje – čerpanie

24 873,00 €
124 729,00 €
30 687,00 €
580 352,00 €

e) zahraničné zdroje – čerpanie

10 195,00 €

f) európsky sociálny fond – čerpanie

10 097,00 €

g) SAMRS – čerpanie

7 982,00 €

− z dotácie štátneho rozpočtu boli pokryté zákonom stanovené položky (stravné, sociálny
fond, OON, nákup kancelárskych potrieb, čiastočné opravy, inzercia, poštovné, telefóny);
− z vlastných zdrojov fakulta temer v plnom rozsahu zabezpečila prevádzku fakulty, keďže
dotácia štátneho rozpočtu pokrývala položky na 630 tovary a služby v minimálnej miere.
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Fondy
PraF UK v súlade s vysokoškolským zákonom a odborovou organizáciou PraF UK
tvorila finančné fondy, ktorých stav k 31.12.2009 bol nasledovný :
21 346,15 €
14,09 €

štipendijný fond
rezervný fond

6 045,22 €

fond reprodukcie

6 432,82 €

sociálny fond

Rekapitulácia
V hlavnej činnosti fakulta nevyčerpala dotácie finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu za rok 2009 vo výške 300 283,84 €, ktorá suma bola prevedená na zostatkový účet
rozpočtu fakulty dňa 21.12. 2009.
Tabuľka č. 24 - Rozpisy nevyčerpaných dotačných finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu sú nasledovné
Názov
Zostatok
z roku 2009
Ústav medzinárodných vzťahov a PK
Škola

7 878,19 €
105 169,65 €

PraF Infra pre VaT

50 999,08 €

Spolu granty UK

1 307,12 €

Spolu VEGA

4 261,79 €

Spolu KEGA

2 517,91 €

Spolu APVV

78 241,08 €

Štipendiá doktorandov

29 106,31 €

Sociálne štipendiá študentov

20 076,45 €

TJ Slávia
Prémia podľa b. 7a-7c
Spolu

670,00 €
56,26 €
300 283,84 €

Nedočerpané finančné prostriedky predstavujú predovšetkým mzdy a odvody za
mesiac december 2009 a boli dočerpané v januári 2010 prostriedky VEGA, KEGA a APVV,
ktoré predstavujú nedočerpané finančné prostriedky za jednotlivé projekty a majú dobu
riešenia 3 roky. Tajomník fakulty na každom zasadnutí vedenia PraF UK pravidelne
informoval vedenie o aktuálnom finančnom hospodárení fakulty.
73

VIII. MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE
Vynaložené finančné prostriedky v hospodárskej činnosti sa použili predovšetkým v oblasti:
a) optimalizácia pracovného prostredia fakulty
− vyradenie opotrebovaného inventárneho majetku
− zabezpečenie opráv technického zariadenia v objeme 3 061,44 eur - týka sa to
najmä opráv výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení (akademická knižnica)
a opravy interiérového vybavenia
− zabezpečenie vybavenia zamestnancov fakulty výpočtovou technikou v objeme
21 089,82 eur;
b) podpora odborno-spoločenských akcií usporiadaných fakultou:
1. Medzinárodná konferencia mladých vedeckých zamestnancov, interných
a externých doktorandov fakulty: Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore
termín: 16. – 18. 04. 2009
náklady: 7 355,28 eur
2. Fakulta spolufinancovala ďalšie aktivity:
Medzinárodná konferencia: Pocta profesorovi Slovinskému
termín: 21. – 22. 05. 2009
náklady: 4 804,72 eur
3. Športové dni PraF UK, Kaskády, s.r.o., Únovce
termín: 25. – 26. 06. 2009
náklady: 8 342 eur
Vedenie fakulty v roku 2009 sa spolupodieľalo na čerpaní finančných prostriedkov:
− zo sociálneho fondu v spolupráci s ZO OZ PŠaV PraF UK v celkovom objeme
14 544,02 eur (týka sa to najmä akcií: Relaxačný pobyt Piešťany, Športové dni–
Kaskády, Posedenie pri kačacine a príspevky na stravné a dopravné);
− vzdelávanie a školenie zamestnancov;
− podpore aktivít študentov združených v ELSA.
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IX. ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNA POLITIKA
ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV FAKULTY K 31. 12. 2009
V ČLENENÍ PODĽA KATEGÓRIÍ:
Profesori:
Beňa, Jozef, prof. JUDr.,CSc.
Cibulka, Ľubor, prof. JUDr.,CSc.
Kubíček, Pavol, prof. JUDr.,CSc.
Posluch, Marian, prof. JUDr.,CSc.
Schronk, Róbert, prof. JUDr.,CSc.
Vrabko, Marián, prof. JUDr.,CSc.
Mimoriadny profesor:
Fogaš, Ľubomír, doc. JUDr., CSc.
Docenti:
Balko, Ladislav, doc. JUDr., PhD.
Bílý, Jiří, doc. JUDr., PhD.
Cuper, Ján, doc. JUDr., CSc.
Čentéš, Jozef, doc. JUDr., PhD.
Dulak, Anton, doc. JUDr., PhD.
Fedorovičová, Iveta, doc. JUDr., CSc.
Ficová, Svetlana, doc. JUDr., CSc.
Fridrich, Branislav, doc. JUDr., PhD.
Gregušová, Daniela, doc. JUDr., CSc.
Horniaková, Ľubica, doc. Ing., CSc.
Chovancová, Jarmila, doc. PhDr., CSc.
Jakubovič, Daniel, doc. JUDr., PhD.
Kalesná, Katarína, doc. JUDr., CSc.
Kolesár, Juraj, doc. JUDr.,CSc.
Košičiarová, Soňa, doc. JUDr., PhD.
Kráľ, Ján, doc. JUDr., CSc.
Matlák, Ján, doc. JUDr., CSc.
Nemec, Matúš, doc. JUDr., PhD.
Ottová, Eva, doc. JUDr., CSc.
Patakyová, Mária, doc. JUDr., CSc.
Pinková, Dagmar, doc. Ing., CSc.
Poredoš, František, doc. JUDr., CSc.
Srebalová, Mária, doc. JUDr., PhD.
Stanek, Dušan, doc. PhDr., CSc.
Turayová, Yvetta, doc. JUDr., CSc.
Valent, Tomáš, doc. PhDr., CSc.
Vojáček, Ladislav, doc. JUDr., CSc.
Odborní asistenti:
Abrahámová, Eva, PhDr., CSc.
Blažek, Radovan, JUDr., PhD.
Burda, Eduard, JUDr., PhD.
Busquet, Jana, Mgr.
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Celnarová, Xénia, PhDr., CSc.
Cepek, Branislav, JUDr., Ing.,PhD.
Čunderlík, Ľubomír, JUDr., PnD.
Dlhopolček, František, Ing.
Dudláková, Monika, PhDr.
Dulaková Jakúbeková, Denisa, JUDr., PhD.
Duračinská, Mária, JUDr., CSc.
Ďuriš, Michal, JUDr., PhD.
Fábry, Branislav, JUDr., PhD.
Fekete, Imrich, JUDr., CSc.
Fröhlichová, Ingrid, Ing.
Gábriš, Tomáš, JUDr., PhDr.,PhD., MA
Gešková, Katarína, JUDr.
Golian, Ján, JUDr., PhD.
Grofiková, Katarína, Mgr.
Hajnišová, Edita, JUDr., PhD.
Havranová, Marta, PaedDr., CSc.
Hnilica, Radoslav, JUDr.
Hruškovič, Ivan, JUDr., CSc.
Chlípala, Miroslav, JUDr., Ing.
Kováčová, Hana, JUDr.
Križan, Martin, JUDr.
Kubíčková, Gabriela, JUDr., CSc.
Kučová, Tatiana, PhDr.
Kuril, Michal, JUDr., PhD.
Kurilovská, Lucia, JUDr., PhD.
Lysá, Anna, PhDr., CSc.
Lysý Miroslav Mgr. PhD.
Macková, Zuzana, JUDr., PhD.
Mamojka, Mojmír, JUDr., PhD.
Martvoň, Anton, Mgr., PhD.
Masár, Dušan, Ing., PhD.
Mencerová, Ingrid, JUDr., PhD.
Mrva, Michal, Mgr.
Muríň, Peter, JUDr., CSc.
Nováková, Mária, JUDr., PhD.
Ozdinová, Želmíra, PhDr., CSc.
Pekár, Bernard, JUDr., Ing., PhD.
Podolec, Ondrej, Mgr., PhD.
Prikryl, Ondrej, JUDr., PhD.
Prokeinová, Margita, JUDr., PhD.
Reichardt, Dávid, Mgr., PhD.
Resutíková, Kornélia, PhDr.
Rišová, Michaela, Mgr.
Seman, Radoslav, JUDr.
Semancová, Emília, JUDr.
Smyčková, Romana, JUDr., PhD.
Susko, Boris, JUDr., PhD.
Šerešová, Erika, Mgr.
Šimková, Svatava, PhDr., PhD.
Števček, Marek, JUDr., PhD.
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Tobiášová, Lýdia, JUDr., PhD.
Tökölyová, Tatiana, PhDr., PhD.
Trella, Rudolf, JUDr., CSc.
Trellová, Lívia, JUDr., PhD.
Uličná, Petra, Mgr., PhD.
Vaculíková, Nadežda, JUDr., PhD.
Vavríková, Andrea, JUDr., PhD.
Zelenák, Peter, PhDr., CSc.
Asistenti :
Kolárik, Andrej, Mgr.
Danišovičová, Lucia, Mgr.
Pavľáková, Ema, Mgr.
Polakovič, Eduard, Mgr.

Výskumní pracovníci:
Adamov, Norbert, Mgr., PhD.
Brtko, Róbert, PaedDr., CSc.
Capandová, Petra, Mgr. et Mgr.
Földes, Vojtech, JUDr.
Giba, Marián, JUDr.
Hamuľák, Juraj, Mgr., PhD.
Chovancová, Katarína, JUDr., PhD.
Jonatová, Eva, JUDr., Ing.
Kadašiová, Michaela, Mgr.
Kaššák, Rastislav, JUDr., PhD.
Kordík, Marek, JUDr.
Kriváňová, Dana, Mgr.
Kučera, Miroslav, Mgr.
Laciak, Ondrej, JUDr.
Mydliarová, Magdaléna, Ing.
Puchovský, Ján, JUDr., PhD.
Škrobák, Ján, Mgr., PhD.
Škultéty, Peter, prof. JUDr., DrSc.
Tóthová, Katarína, prof. JUDr., DrSc.
Užáková, Veronika, JUDr.
Vačok, Juraj, Mgr., PhD.
Vozáryová, Miroslava, JUDr.
Zloch, Pavel, JUDr., CSc.
Nepedagogickí zamestnanci k 31. 12. 2009:
Pracovisko:
Zaradenie:
Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky:
Pracovníčky ústavu:
Akademická Knižnica Právnickej fakulty:
Riaditeľka:
Odborné pracovníčky:

Meno:
Bc. Marušková Zuzana
Mgr. Senková Silvia

Mgr. Budayová Anna
PhDr. Bágeľová Anna
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Boriová Blanka
Danišovičová Anna
Gibalová Elena
Hornáčková Monika
Kovarčíková Izabela
PhDr. Křápková Jitka
Martanovičová Jaroslava
Smolárová Kornélia
Strašáková Valéria
Dekanát fakulty:

Študijné oddelenie:

Tajomník fakulty:

Ing. Václav Igor

Sekretariát dekana:

Bc. Frlavsová Anna
Bc. Škorvagová Katarína

Referát personálnej práce:

Senková Zlata

Vedúca ŠO:
Študijné referentky:

Mgr. Sidorjaková Dagmar

doktorandské štúdium:
Sociálny referát:

Kopernická Oľga
Mgr. Lackovičová Bibiana
Marušincová Valéria
Švecová Petra
Slovačeková Patrícia
Melicherčíková Zuzana
Slobodová Zuzana

Oddelenie vedy, výskumu, rigorózneho konania, ďalšieho vzdelávania,
grantovej politiky a medzinárodných vzťahov:
JUDr. Ing. Jonatová Eva
Ing. Mydliarová Magdaléna
JUDr. Užáková Veronika
Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti:

Mgr. Vlková Eva
Kosibová Mária

Ekonomické oddelenie:

Vedúca oddelenia:
Referát ekonomiky práce:
Referát plánu a rozpočtu:
Referát mzdovej učtarne:
Pokladňa:
Referát všeobecnej učtarne:

Ing. Novomestská Zora
Ing. Bubniaková Ľudmila
Vričanová Ivana
Klempová Anna
Hrušecká Vlasta
Mlečenkovová Blanka
Ing. Tallová Miroslava

Hospodárske oddelenie:

Podateľňa:
Archív:
Referát MTZ:
Referát evidencie a správy
majetku:

Sekerková Mária
Ing. Daňo Dušan
Nemcová Alena
Fischlová Deana
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Oddelenie počítačovej a audiovizálnej techniky:
Vedúci oddelenia:
zamestnanci:

Ing. Fodor Alexander
Kovár Ladislav
Laboš Viktor

Sekretárky katedier:

Belejová Renáta
Gallová Edita
Gbelská Marta
Hakajová Viera
Hanáková Nikoleta
Kvaltínová Danka
Martinkovičová Renáta
Ondrejičková Ľudmila
Rajčányová Zuzana
Slatkovská Viktória
Švecová Zuzana

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov a zamestnancov k 31. 12. 2009 bola
nasledujúca:
Profesori:

8

Mimoriadny profesor

1

Docenti:

28

Odborní asistenti:

63

Asistenti:

4

Výskumní zamestnanci:

22

Administratívni zamestnanci:

37

Knižnica:

11

IT

3

Vodič

1

Zamestnanci spolu:

178

Počas roka 2009 sa uskutočňovali výberové konania na obsadzovanie pracovných
miest, obsadzovanie funkcií docentov, profesorov a funkcií vedúcich zamestnancov.
Výberová komisia zhodnotila každého uchádzača, preskúmala jeho odborné vedomosti,
osobnostné

predpoklady,

profesionálny

vývoj,

pedagogickú

činnosť

a odporučila

najvhodnejšieho kandidáta na hľadanú pozíciu. Z hľadiska obsadzovania štruktúry je
najväčším problémom obsadzovanie funkcií docentov a profesorov.
Realizovalo sa výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:
− vedúci Katedry ústavného práva
− vedúci Katedry právnej komunikácie, telovýchovy a športu.
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X. PRACOVISKÁ FAKULTY
KATEDRY:
Katedra právnych dejín
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6. miestnosti č. 105 – 106, 308, 309, 412 – 415, I., III.
a IV. poschodie, SB, tel. sekr. 592 44 262
e-mail: kpd@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Prof. JUDr. Jozef B e ň a , CSc.

Katedra teórie práva a sociálnych vied
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 609, 611, 612, 615, 615a VI. poschodie,
NB,
tel. sekr. 592 44 675
e-mail: ktp@flaw.uniba.sk
V e d ú c a k a t e d r y : JUDr. Nadežda Va c u l í k o v á, PhD.

Katedra ústavného práva
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 301 – 303, 328 III. poschodie, SB,
tel. sekr. 592 44 527
e-mail: ksp@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Katedra správneho a environmentálneho práva
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 315, 315a, 315b, 316 – 318, III.
poschodie, SB, tel. sekr. 592 44 380
e-mail: ksep@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Prof. JUDr. Marián Vr a b k o, CSc.
Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 202 – 209, II. poschodie, SB,
tel. sekr. 592 44 304
e-mail: kofhp@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Prof. JUDr. Pavol K u b í č e k , CSc.
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 602, 603, 621, 621/a, 622, VI. poschodie,
NB, tel. sekr. 592 44 268
e-mail: kpppsz@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Doc. JUDr. Ján M a t l á k , CSc.

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 508 – 515, V. poschodie, NB,
tel. 592 44 440
e-mail: ktpkk@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Doc. JUDr. Juraj K o l e s á r , CSc.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 304 – 307, III. poschodie, SB, miestnosť
č. 610, 623, VI. poschodie, NB, tel. sekr. 592 44 338
e-mail: kmpp@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Doc. JUDr. František P o r e d o š , CSc.
Katedra občianskeho práva
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 411/a, IV. poschodie, SB, č. 614, 616,
617, 620, 624 – 627, VI. poschodie, NB, tel. sekr. 592 44 313
e-mail: kop@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Doc. JUDr. Ľubomír F o g a š , CSc., mim. prof.
Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 409 – 411, IV. poschodie, SB, č. 516, 517,
V. poschodie, NB.
tel. sekr. 592 44 334
e-mail: kev@flaw.uniba.sk
V e d ú c i k a t e d r y : Doc. PhDr. Dušan S t a n e k , CSc.
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Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu
818 05 Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosti č. 108 – 112, I. poschodie, SB,
tel. sekr. 592 44 441
e-mail: kpk@flaw.uniba.sk
Vedúca katedry: PaedDr. Marta Havranová, CSc.
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XI. PRÍLOHY
Zoznam publikačnej činnosti za rok 2009
UKOPA
Právnická fakulta UK
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Števček, Marek [UKOPAOP] (32%) - Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (15%) - Cirák,
Ján - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (13%) - Baricová, Jana - Bajánková, Jana Kotrecová, Alexandra: Občiansky súdny poriadok : komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H.
Beck, 2009.- 936 s. - (Beckova edícia Komentované zákony)
ISBN 978-80-7400-159-8
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Liberalizmus verzus komunitarizmus. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2003. - 147 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 25)
ISBN 80-7160-159-4
POZNÁMKA: 3. nezmen. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009 . - ISBN 978-80-7160-283-5
Ohlasy (9):
[o6] 2004 Králik, Jozef: Justičná revue, roč. 56, 2004, č. 1, s. 132-133
[o5] 2004 Večeřa, Miloš: Právník, roč. 143, 2004, č. 1, s. 107-108
[o4] 2003 Večeřa, Miloš: Slovensko v procese Európskej integrácie. Bratislava :
Právnická fakulta UK, 2003, S. 74
[o4] 2005 Sedláčková, Eulália: Základy filozofie a etiky. Bratislava : NOI, 2005, S. 57,
61, 97
[o4] 2005 Čečotová, Vlasta: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava :
Miroslav Mračko, Epos, 2005, S. 37, 216
[o4] 2005 Fábry, Branislav: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč.
23/2005. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, S. 21
[o4] 2005 Gregušová, Daniela - Dulak, Anton - Chlipala, Miroslav - Susko, Boris: Právo
informačných a komunikačných technológií. Bratislava : Slovenská technická univerzita,
2005, S. 185
[o3] 2005 Horniaková, Ľubica - Králik, Jozef: Inovační procesy ve světě a jejich vliv na
evropskou integraci : (historie, realita, vize). Kunovice : Evropský polytechnický institut,
2005, S. 72
[o4] 2006 Králik, Jozef - Horniaková, Ľubica: Strojárstvo. Energetika. Elektrotechnika.
Elektronika. Bratislava : Infoma Bussines Trading, 2006, S. 67
AAB02 Turayová, Yvetta [UKOPATP] (50%) - Čič, Milan (50%): Spoločnosť proti zločinu. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2009. - 231 s.
ISBN 978-80-224-1021-2
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA01 Matlák, Ján (36%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (12%) - Barinková, Milena Demek, Peter - Hodálová, Ivica - Janičová, Eva - Lacko, Miloš - Tonhauser, Peter: Právo
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sociálneho zabezpečenia. - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - 383 s.
ISBN 978-80-7380-212-7
ACA02 Švecová, Adriana (51 %) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (49%): Dejiny štátu, správy
a súdnictva na Slovensku. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - 267 s.
ISBN 978-80-7380-161-8
Ohlasy (1):
[o6] 2009 Lysý, Miroslav: Historia et theoria iuris, roč. 1, č. 2, 2009, s. 110-112
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Pramene k dejinám práva : novovek. - 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské
oddelenie, 2009. - 420 s. - (Svetová a domáca jurisprudencia)
ISBN 978-80-7160-251-4
ACB02 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.
ISBN 978-80-89122-55-4
ACB03 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Antológia z politickej a právnej
filozofie. - 3. rozšír. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - 384 s.
ISBN 978-80-89447-07-7
ACB04 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Pramene k právnym dejinám Slovenska 1 (do
roku 1918). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 234 s. - (Svetová a domáca jurisprudencia)
ISBN 978-80-7160-264-4
ACB05 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Právo sociálneho zabezpečenia : všeobecná
časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009. - 161 s.
ISBN 978-80-89122-53-0
ACB06 Posluch, Marian [UKOPAST] (38%) - Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (62%): Štátne
právo Slovenskej republiky. - 2. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 335 s.
ISBN 80-89122-31-0
POZNÁMKA: 3. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2009 . - ISBN 978-80-89122-56-1
Ohlasy (12):
[o3] 2007 Fridrich, Branislav: Miedzynarodowa Konferencja Naukowa : Alternatywne
sposoby glosowania a aktywizacja elektoratu. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007,
S. 264
[o3] 2008 Mokrá, Lucia: Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky.
Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 128
[o3] 2007 Giba, Marián: Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské
republiky : Evropeizace ústavních systémů. Praha : Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, 2007, S. 49
[o3] 2008 Fridrich, Branislav: Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008, S. 267
[o3] 2008 Trellová, Lívia: Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008, S. 322
84

[o3] 2008 Mokrá, Lucia: Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008, S. 332
[o3] 2008 Fridrich, Branislav: Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji.
Rzeszów : Wolters Kluwer, 2008, S. 203
[o4] 2007 Mokrá, Lucia: Interpolis´07. Bratislava : Pamiko, 2007, S. 278
[o3] 2009 Gábriš, Tomáš: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň : Aleš
Čeněk, 2009, S. 242
[o4] 2008 Hamuľák, Juraj: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008,
S. 342
[o4] 2008 Giba, Marián: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008,
S. 578
[o4] 2009 Somorová, Ľudmila: Ústavný systém Slovenskej republiky. Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, S. 156
ACB07 Svák, Ján - Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (31%) - Klíma, Karel [UKOEXAP]:
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 97880-89363-35-3
3. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 . - ISBN 978-80-89447-08-4
Ohlasy (2):
[o4] 2009 Orosz, Ladislav: Ústavný systém Slovenskej republiky. Košice : Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, S. 81
[o4] 2009 Somorová, Ľudmila: Ústavný systém Slovenskej republiky. Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, S. 154
ACB08 Svák, Ján (79%) - Cibulka, Ľubor [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 97880-89447-06-0
ACB09 Vojáček, Ladislav [UKOPADS] (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%):
Pramene k právnym dejinám Slovenska 2 (po roku 1918) : praktické štúdie. - 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské
oddelenie,2009. - 326 s. - (Svetová a domáca jurisprudencia)
ISBN 978-80-7160-270-5
ACB10 Žitňanská, Lucia - Jablonka, Branislav - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária Ovečková, Oľga - Patakyová, Mária [UKOPAHP] (14%) - Pospíšil, Branislav - Vozár,
Jozef: Základy obchodného práva 1. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 682s. (edícia učebnice)
ISBN 978-80-8078-276-4
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE01 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Finančná a hospodárska kríza z pohľadu
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finančného práva = Financial and economic crisis from the point of view of Financial
Law
In: Právník. - Roč. 148, č. 6 (2009), s. 631-652
ADE02 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Obmedzenie vlastníckeho práva a náhrada za
obmedzenie bežného užívania pozemku v zmysle zákona č. 543/2002 Z.Z. o ochrane
prírody a krajiny
Lit. 1 zázn.
In: České právo životního prostředí. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 37-42
ADE03 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Viktoryová, Jana: Podmienky bezúhonnosti
v zmysle živnostenského zákona
In: Státní zastupitelství. - Roč. 7, č. 12 (2009), s. 13-17
ADE04 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : The "Pleural plaques" case in the light of
Slovak law
Lit. 5 zázn.
In: European Review of Private Law. - Vol. 17, No. 2 (2009), s. 227-232
ADE05 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50%) - Cirák, Ján (50%): Účastníci konania
o osvojenie v slovenskej právnej úprave
Lit. 8 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 280-284
ADE06 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (50%): Rights of
migrants in the Slovak Republic - 2008
Lit. 6 zázn.
In: European Review of Public Law. - Vol. 21, No 1 (2009) s. 505-540
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF01 Adamov, Norbert [UKOPAOP] (100%) : Zrušenie darovania, odstúpenie od zmluvy
a kataster nehnuteľností
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 6 (2009), s. 14-17
ADF02 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Finančná a hospodárska kríza a úlohy štátu
a práva v nej = Financial and economic crises and role of the state in its
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [3], č. 1 (2009), s. 19-36
ADF03 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Nad rozpočtom Európskej únie v súčasnosti =
Above the budget of European union on the present
Lit. 4 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [3], č. 3 (2009), s. 17-27
ADF04 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Právne vyjadrenie zavedenia eura na
Slovensku = Legal expression Euro introduction in Slovakia
Lit. 5 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [3], č. 4 (2009), s. 3-12
ADF05 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Ochrana subjektívnych práv v rímskom práve =
Protection of subjective right in Roman law
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Lit. 17 zázn.
In: Policajná teória a prax. - Roč. 17, č. 2 (2009), s. 5-21
ADF06 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Aktuálne k trestu
prepadnutia veci
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s.807-819
ADF07 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : K odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonického
rozhovoru
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 5 (2009), s. 603-622
Ohlasy (1):
[o4] 2009 Hrubala, Ján: Justičná revue, roč. 61, č. 11, 2009, s. 1203
ADF08 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Tuchscher, Mário (50%): Mimotrestná úprava
ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu - 1. časť
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 2 (2009), s. 250-258
Ohlasy (2):
[o4] 2009 Stieranka, Jozef: Trestní právo, roč. 14, č. 11, 2009, s. 39
[o3] 2009 Stieranka, Jozef: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných
krajinách Európskej únie. Praha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, S.
81, 84, 85
ADF09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Tuchscher, Mário (50%): Mimotrestná úprava
ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu - 2. časť
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 3 (2009), s. 392-402
ADF10 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Tuchscher, Mário (50%): Slovenská právna
úprava zameraná proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
In: Ars notaria. - Č. 1 (2009), s. 11-20
ADF11 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100 %) : Otázniky nad kauzálnou príslušnosťou
Lit. 5 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 861-867
ADF12 Gešková, Katarína [UKOPAOP] (100%) : Pojem "dôvody zmätočnosti" a ich vývoj
Lit. 21 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1147-1165
ADF13 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] - Susko, Boris [UKOPAPI]: Elektronický obchod a
jeho právna úprava v Slovenskej republike : (zákon NR SR č. 22/2004 Z. z.
o elektronickom obchode)
In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 11 (2004), s. 1226-1240
POZNÁMKA: Vyšlo aj na internete - EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické
a právne informácie, 2009. - S. [10]
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Štrkolec, Miroslav: Finančnoprávne epištoly. Bratislava : Epos, 2005, S. 358
[o3] 2005 Štrkolec, Miroslav: Mezinárodní a srovnávací právní revue, roč. 5, 2005, č. 14,
s. 53
ADF14 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] - Chlipala, Miroslav [UKOPAPI]: Licenčná zmluva
v novom autorskom zákone
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In: Justičná revue. - Roč. 56, č. 12 (2004), s. 1352-1362
POZNÁMKA: Vyšlo aj na internete - EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické
a právne informácie, 2009. - S. [10]
Ohlasy (3):
[o4] 2006 Adamová, Zuzana - Návrat, Matúš - Škreko, Anton - Zámožík, Jozef:
Praktické prípady z práva duševného vlastníctva. Bratislava : Iura Edition, 2006, S. 31
[o4] 2006 Adamová, Zuzana: Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica : roč. 3. Trnava :
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, S. 130
[o4] 2009 Adamová, Zuzana: Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti
a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, S. 280
ADF15 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Zaistenie osoby pre urážku policajta alebo inej
osoby - neprimeraný zásah do osobnej slobody? = Detention for insulting a police officer
or any other person - disproportionate interference with personal freedom =Festnahme
der Person wegen Beleidigung des Polizisten oder einer anderen Person - ein
unangemessener Eingriff in persönliche Freiheit?
Lit. 5 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 1-2 (2009), s. 28-31
ADF16 Horňáček, Jozef [UKOPADS] (100%) : Reflexia slobody myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a viery v dokumentoch medzinárodnoprávnej povahy =
Reflexion of freedom of thought, conscience and religion within international law
documents
Lit. 13 zázn.
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 93-106
ADF17 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Spravodlivosť a právo na spravodlivý
súdny proces = Justice and the right to a fair trial
Recenzované. - Lit. 4 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [3], č. 2 (2009), s. 16-22
ADF18 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Kto môže niesť zodpovednosť za porušenie
súťažného práva? = Who may be liable for competition rules infringement?
Lit 12. zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 2 (2009), s. 123-130
ADF19 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Ne bis in idem v súťažnom práve = Ne bis
in idem in competition law
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 6 (2009), s. 550-557
ADF20 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Dohoda o vine a treste - strašiak spoločnosti?
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 1-2 (2009), s. 3-6
ADF21 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Trelaj, Claude (50%): Výpoveď obvineného
ako dôkaz v trestnom konaní = Defendant s deposition as evidence in criminal
proceedings
Lit. 19 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 4 (2009), s. 341-350
ADF22 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Úloha amicusa curiae a národných inštitúcií
zaoberajúcich sa ľudskými právami, v nadväznosti na situáciu na Európskom súde pre
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ľudské práva
Lit. 21 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 487-499
ADF23 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské
práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej republike
Lit. 16 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 12 (2009), s. 1305-1324
ADF24 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Poručníctvo a opatrovníctvo v
komparácii prameňov rímskeho práva (4. storočie pred Kristom až 6. storočie po
Kristovi) a československej legislatívy v rokoch 1919 až 1989 = Guardianship and
custody incomparison of historical sources of the roman law (4th century b.c. to 6th
century a.d.) to the legislature of Czechoslovak republic since 1919 to 1989
Lit. 17 zázn.
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 81-91
ADF25 Lichá, Andrea [UKOPADS] (100%) : Princíp právnej rovnosti v Ústave 9. mája,
realita alebo fikcia? = Principle of legal equality in the Constitution of 9-th May, reality
or fiction?
Lit. 18 zázn.
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 6-18
ADF26 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : K niektorým problémom časovej pôsobnosti
normatívnych právnych aktov
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 6 (2009), s. 18-24
ADF27 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Modelový zákon o obchodných
spoločnostiach - budúcnosť právnej regulácie obchodných spoločností? : inauguračná
prednáška
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 1 (2009), s. 3-13
ADF28 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Mimoriadne zníženie trestu v konaní
o dohode o vine a treste
Lit. 5 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 552-554
ADF29 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Niekoľko postrehov a poznámok
k dohode o vine a treste
Lit. 8 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 11 (2009), s. 3-4
ADF30 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Postup podľa asperačnej zásady v konaní
o dohode o vine a treste
Lit. 3 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 9 (2009), s. 2-3
ADF31 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Procesný význam dočasného odloženia
vznesenia obvinenia
Lit. 6 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 841-843
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ADF32 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Miestokráľ a audiencie v koloniálnom Peru
(postavenie a činnosť dvoch vrcholných orgánov španielskej správy v Amerike 16.-19.
storočia na príklade stavu v miestokráľovstve Peru)
Lit. 19 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 1 (2009), s. 57-68
ADF33 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Ústredné orgány správy španielskych
zámorských kolónií v 16. až 19. storočí = Central institutions of administration of
Spanish overseas colonies in 16th - 19th century
Lit. 9 zázn.
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 80-92
ADF34 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Význam procesných inštitútov všeobecného
správneho konania vo vzťahu k nečinnosti správnych orgánov : habilitačná prednáška
Lit. 11 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 5 (2009), s. 405-409
ADF35 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Hospodárska súťaž v právnej reglementácii
Obchodného zákonníka (stručný komentár) - 3. časť : procesnoprávne prostriedky
ochrany proti nekalosúťažnému konaniu v Slovenskej republike
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 3-4 (2009), s. 429-436
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Pocta Petru Hlavsovi. - Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, Právnická fakulta, 2009. - S. 261-269. - ISBN 978-80-903400-9-1
ADF36 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : K problematike tzv. kauzálnej príslušnosti
niektorých slovenských súdov
Lit. 7 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 852-860
Ohlasy (1):
[o4] 2009 Ficová, Svetlana: Justičná revue, roč. 61, č. 6-7, 2009, s. 861
ADF37 Tóthová, Katarína (100%) : Niekoľko úvah k späťvzatiu podania a jeho právnym
dôsledkom v procesnom práve
Lit. 8 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 775-781
ADF38 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Prirodzenoprávne východiská Ústavy SR =
Iusnaturalistic basis of the Constitution of the Slovak Republic
Lit. 10 zázn.
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 19-28
AEC Vedecké
monografiách

práce

v

zahraničných

recenzovaných

vedeckých

zborníkoch,

AEC01 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Finančnoprávny pohľad na súčasné proti
krízové záchranné balíčky = Present anti-crisis packages from the point of view financial
law
Lit. 19 zázn.
In: Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám. - Praha : Leges, 2009.
- S. 31-48. - ISBN 978-80-87212-23-3
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AEC02 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Adolf Peter Záturecký
In: Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. - Praha : Linde, 2009. - S.
340-346. - ISBN 978-80-7201-750-8
AEC03 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Augustín Ráth
In: Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. - Praha : Linde, 2009. - S.
293-304. - ISBN 978-80-7201-750-8
AEC04 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Držba v právu moravských vinohradních hor =
Besitz im mährischen Weinbergrecht
Lit 42 zázn.
In: Právněhistorické studie. Roč. 40. - Praha : Karolinium, 2009. - S. 75-92. - ISBN 97880-246-1522-6
AEC05 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Spor rímskoprávnych škôl týkajúci sa problému
pubertas
Lit 21 zázn.
In: Právněhistorické studie. Roč. 40. - Praha : Karolinium, 2009. - S. 319-325. - ISBN
978-80-246-1522-6
Ohlasy (1):
[o3] 2009 Baczynski, Andrzej: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji.
Krakow : UKIP Gliwice, 2009, S. 13
AEC06 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Prezident Slovenskej republiky. Ústavné
postavenie a perspektívy vývoja = Prezydent Republiki Slowackiej - pozycja
konstytucyjna i perspektywy rozwoju
Lit. 25 zázn.
In: Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych paňnstw Europy ŚrodkowoWschodniej i Niemiec. - Opole : Wydawnictwo Universytetu Opolskiego, 2009. - S. 85105. - ISBN 978-83-7395-335-2
AEC07 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (50%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): Wybory w
Republice Slowackiej -- alternatywne sposoby glosowania
In: Studia wyborcze, roč. 8/2009. - Lodź : Lodzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. - S.
67-81
AEC08 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Ivan Dérer
In: Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. - Praha : Linde, 2009. - S.
114-120. - ISBN 978-80-7201-750-8
AEC09 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Posilňovanie roly štátu a verejného práva v
Československu v rokoch 1948-1989
Lit 32 zázn.
In: Komunistické právo v Československu. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S.
145-166. - ISBN 978-80-210-4844-7
AEC10 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Regestrum varadiese vo svetle najnovších
právnohistorických prístupov
Lit 35 zázn.
In: Právněhistorické studie. Roč. 40. - Praha : Karolinium, 2009. - S. 343-358. - ISBN
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978-80-246-1522-6
AEC11 Lazar, Ján (50%) - Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (50%): Rodinné právo
v pripravovanom slovenskom Občianskom zákonníku
In: Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. - Praha : ASPI, 2009. - S. 283-293. ISBN 978-80-7357-432-1
AEC12 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (50%) - Galdunová, Katarína (50%): The Slovak
Republic: political significance, not legal
Lit. 31 zázn.
In: 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe. - Antwerp :
Intersentia, 2009. - S. 373-383 . - ISBN 978-90-5095-880-6
AEC13 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Moderačné oprávnenie súdu a zmluvná
pokuta v slovenskom občianskom práve - alebo nad jedným ustanovením Občianskeho
zákonníka
In: Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. - Praha : ASPI, 2009. - S. 545-552. ISBN 978-80-7357-432-1
AEC14 Švecová, Adriana (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Riešenie konfliktov v
Uhorsku na podklade stredovekej listinnej praxe 13. a začiatku 14. storočia
Lit 75 zázn.
In: Právněhistorické studie. Roč. 40. - Praha : Karolinium, 2009. - S. 359-377. - ISBN
978-80-246-1522-6
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Římskoprávní základ lokačního a agrárního práva
středoevropských vinohradních hor = Roman law basis of locator law and agrarian law
of Central European vineyard hills
Lit. 21 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 9-39. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED02 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Kontroverzia sabiniánov a prokuliánov týkajúca
sa charakteristiky mancipačných zvierat (Gai 2, 14-16) = Controversies of supporters of
Sabinus and Labeo involving the animals of mancipium status (Gai 2, 14-16)
Lit. 17 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 41-51. - ISBN 978-80-223-2633-9
Ohlasy (2):
[o3] 2009 Baczynski, Andrzej: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji.
Krakow : UKIP Gliwice, 2009, S. 13
[o3] 2009 Gejdoš, Miroslav: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji. Krakow :
UKIP Gliwice, 2009, S. 122
AED03 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Historickoprávny vývoj ECAV na
Slovensku a vzťah k štátnej moci od vydania rezolúcií Karola III. do vzniku
Československej republiky v roku 1918 = Legal history of the Slovak Evangelical
Church of AugsburgConfession and its relationship to the state power between the
resolutions issued by Charles 3rd and the rise of the Czechoslovak Republic in 1918
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Lit. 16 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 53-82. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED04 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Implementácia medzinárodných a
komunitárnych environmentálnych noriem = Implementation of international and
communitarian rules of law
Lit. 13 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 83-101. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED05 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Komparácia administratívnych a finančných
nástrojov environmentálnej politiky v Slovenskej republike a Českej republike =
Comparing administrative and financial tools of environmental policy in the Slovak
Republicand Czech Republic
Lit. 26 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 103-138. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED06 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Vybrané právne aspekty dohľadu nad
finančným trhom v Spolkovej republike Nemecko = Some legal aspects of supervisions
over financial market in FRG
Lit. 8 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 139-158. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED07 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Argumentácia v bioetike - špecifiká
právnych argumentov. - (Humanitné štúdie ; zv. 12)
Lit. 21 zázn.
In: Argumentácia v bioetike. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009.
- S. 91-115. - ISBN 978-80-8084-261-1
AED08 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Efektívna ochrana práv spotrebiteľa problematika zavedenia E-justice v ústavnom systéme Slovenskej republiky
In: Inovácie marketingových a obchodných činností 2. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - S.
19-24. - ISBN 978-80-225-2771-2
AED09 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Viedenská arbitráž a korekcie hraníc
Versaillského systému v Európe
Lit. 12 zázn.
In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008, roč. 1. - Bratislava : Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 19-31. - ISBN 978-80-9695405-6
AED10 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Vplyv cirkvi a kresťanstva na obsah a
realizáciu feudálneho práva v Uhorsku = Impact of the church and christianity upon the
content and performance of feudal law in Hungary
Lit. 23 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 159-179. - ISBN 978-80-223-2633-9
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AED11 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Multilinguálny faktor komunitárneho práva
Lit. 5 zázn.
In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008, roč. 1. - Bratislava : Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 201-206. - ISBN 978-80969540-5-6
AED12 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 978-80-89406-04-3-3-2
AED13 Horňáček, Jozef [UKOPADS] (100%) : Právne postavenie gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku v rokoch 1950-1989 s dôrazom na majetkovoprávne aspekty = Legal status of
the Greek Orthodox Church in Slovakia in the years 1950-1989 with the focus
onproperty ownership aspects
Lit. 14 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 213-224. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED14 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Francis Fukuyama a jeho "Veľký
rozvrat" = Francis Fukuyama and his work "The Great Disruption"
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 225-229. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED15 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Samuel Huntington - Tretia vlna
demokracie - demokratizácia koncom 20. storočia = Samuel Huntington - Third wave of
democracy
Lit. 2 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 231-235. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED16 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Spravodlivosť ako realizácia zákonnosti
v kontexte dejín. - (Acta Historica Posoniensia)
Lit. 11 zázn.
In: Historické štúdie k životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. - Bratislava : Stimul, 2009.
- S. 198-204. - ISBN 978-80-89236-57-2
AED17 Kolárik, Andrej [UKOPATV] (100%) : Vplyv opakovanej zvýšenej záťažovej
situácie na psychickú úroveň situačného strachu
A. Kolárik do konca šk. roku 2007-2008 na UKOTVKPP, potom UKOPA
In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S.
325-327. - ISBN 978-80-89257-14-0
AED18 Lysina, Peter [UKOPAMP] (100%) : Voľba práva v slovenskom medzinárodnom
práve súkromnom - vplyv Rímskeho dohovoru a nariadenia Rím I
Lit. 9 zázn.
In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008, roč. 1. - Bratislava : Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 113-126. - ISBN 978-80969540-5-6
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AED19 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Inštitút minimálnej mzdy a minimálnych
mzdových nárokov v práve sociálneho zabezpečenia a v pracovnom práve - prežitok
alebo nevyhnutnosť 3. tisícročia? = The institutes of minimum wage and minimum wage
right undersocial security law and labour law - a relic or an inevitability of the 3th
Millennium?
Lit. 17 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 237-265. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED20 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Historické formovanie európskeho správneho
súdnictva v užšom zmysle v rámci jeho organizačného a funkčného poňatia = Forming
European administrative judiciary within its organization and functioning
Lit. 14 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 267-287. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED21 Masár, Dušan [UKOPAEV] (100%) : Použitie komoditných derivátov ako nástroja
zvýšenia efektivity poľnohospodárskeho podniku = Commodity derivatives as a tool for
agricultural enterprise efficiency enhancement
Lit. 9 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 289-305. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED22 Nagyová, Lenka [UKOFATV] (33,3%) - Ondrušová, Lenka (33,3%) - Šerešová,
Erika [UKOPATV] (33,3%): Intenzita zaťaženia a subjektívne vnímanie námahy v
aerobiku u vysokoškoláčok [elektronický dokument]
Recenzované. - Nagyová, Lenka od septembra 2009 pracuje na FaF UK - Katedra
telesnej výchovy a športu
Lit. 5 zázn.
In: Vedecké práce 2009. - Bratislava : Slovenská technická univerzita Bratislava, 2009. S. 163--169. - ISBN 978-80-227-3095-2
AED23 Nemec, Matúš [UKOPADS] (100%) : Náboženstvo a trestné právo na území
Slovenska od roku 1918 = Religion and criminal law in the territory of Slovakia after
1918
Lit. 19 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 307-319. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED24 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Zahraničné osoby podnikajúce na území
Slovenskej republiky - známe alebo neznáme entity? = Foreigners doing business in the
territory of the Slovak Republic - known or unknown entities?
Lit. 20 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 321-335. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED25 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Snem Slovenskej republiky a Povstanie
Lit. 18 zázn.
In: Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v
rokoch druhej svetovej vojny. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2009. - S. 11595

129. - ISBN 978-80-224-1090-8
AED26 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Občianske právo v amerických kolóniách
Španielska = Civil law of Spanish colonies in America
Lit. 13 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 337-355. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED27 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Lehoty pre rozhodnutie vo veci v správnom
konaní = Statutes of limitations for matters in administrative proceedings
Lit. 10 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 375-380. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED28 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Mlčanie správy ako prípustná možnosť
činnosti orgánu verejnej správy = Silence of administration as an admissible option for a
public administration authority
Lit. 14 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 381-387. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED29 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Poznámka k problematike vlastností
individuálnych správnych aktov vo vzťahu k určeniu okamihu, keď je v správnom
konaní rozhodnuté vo veci = A note regarding the problems of the characteristics of
individualadministrative acts in relation to the specific moment determination when
affairs are decided in administrative proceeding
Lit. 7 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 389-396. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED30 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Predpojatosť v správnom konaní = Bias in
administrative proceeding
Lit. 2 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 397-401. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED31 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Foucaultova koncepcia sociálnej moci,
disciplinarizácia a poskytovanie verejných služieb = Foucault´s concept of social power,
disciplinarization and public services providing
Lit. 29 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 403-430. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED32 Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (100%) : Koncept restoratívnej justície = Concept of
restorative justice
Lit. 15 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 431-449. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED33 Valent, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Utváranie historickosti spoločenského
poznania. - (Acta Historica Posoniensia)
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Lit. 7 zázn.
In: Historické štúdie k životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. - Bratislava : Stimul, 2009.
- S. 205-214. - ISBN 978-80-89236-57-2
AED34 Valuch, Jozef [UKOPAMP] (100%) : Formovanie pozície Slovenskej republiky v
otázkach medzinárodnej bezpečnosti
Lit. 11 zázn.
In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008, roč. 1. - Bratislava : Slovenská
spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 127-136. - ISBN 978-80969540-5-6
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB01 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Problém
sociálneho zabezpečenia [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit. 13 zázn.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,
978-80-8084-459-2
[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet.
Ružomberok,

chudoby z pohľadu práva
II. Chudoba (CD ROM). 2009. - S. 391-401. - ISBN
Medzinárodná konferencia.

AFB02 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Realizácia ľudských práv na pracovisku s
dôrazom na daňovú a odvodovú disciplínu
Recenzované. - Lit. 8 zázn.
In: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu
pracovnoprávnych vzťahov. - Košice : ÚPJŠ, 2009. - S. 202-223. - ISBN 978-80-7097780-4
[Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu
pracovnoprávnych vzťahov. Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice,
12.5.2009]
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Pozdvihnutie finančnej gramotnosti pomocou
noriem finančného práva - ohnisko prevencie finančných kríz [elektronický dokument]. (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 358)
Popis urobený 16.2.2010. - Recenzované
In: Dny práva - 2009 - Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova
univerzita, 2008. - S. [1-16]. - ISBN 978-80-210-4990-1
[Dny práva - 2009 - Days of Law. 3. Medzinárodná konferencia. Brno, 18.-19.11.2008]
URL: http://www.law.muni.cz/edicni/dny_prava_2009/files/intro.html
AFC02 Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Luprichová, Petronela (50%): A advokát predsa
nesmie byť agentom! - rozsudok Najvyššieho súdu SR a jeho potencionálny vplyv na
stav a vývoj súdnictva v SR
Recenzované. - Lit. 15 zázn.
In: O novém trestním zákoníku. - Praha : Leges, 2009. - S. 201-210. - ISBN 978-8087212-21-9
[Olomoucké právnické dny. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 21.-22.5.2009]
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AFC03 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Špeciálny súd v sústave súdov Slovenskej
republiky : (ústavnoprávny pohľad)
Recenzované
In: Ústavní základy soudní moci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. S. 45-56. - ISBN 978-80-87382-02-8
[Olomoucké právnické dny 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 21.-22.5.2009]
AFC04 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : XXIII. Slovakia. - (Tort and Insurance Law
Yearbook 2008)
Recenzované. - Lit. 1 zázn.
In: European Tort Law 2008. - Wien : Springer Verlag, 2009. - S. 571-578. - ISBN 9783-211-92797-7
[8th Annual Conference on European Tort Law. 16.-18.4.2009, Wien]
Ohlasy (1):
[o3] 2009 Oliphant, Ken: European Tort Law 2008. Wien : Springer Verlag, 2009, s. 673
AFC05 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (100%) : Spotrebiteľská zmluva - jej
pojem a miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky = Složivča ugoda - Iji
ponjattja ta misce v pravovomu poli Slovac´koji Respubliky = Consumer agreement - its
conceptand place in the Slovak Republic´s field of law
Recenzované. - Lit 8 zázn.
In: Instytucijni ta normotvorči aspekty adaptaciji nacionaľnych zakonodarstv do norm ta
standartiv ES. - Užgorod : Publishing Company "Lira", 2009. - S. 156-167. - ISBN 978966-2195-54-5
[Instytucijni ta normotvorči aspekty adaptaciji nacionaľnych zakonodarstv do norm ta
standartiv ES. Užgorod, 9.5.2009]
AFC06 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Autonómia vôle v zmluvnom systéme práva
sociálneho zabezpečenia [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit 11 zázn.
In: Cofola 2009 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. [1-14]. - ISBN
978-80-210-4821-8
[Cofola 2009. Medzinárodná konferencia. Brno, 27.-29.5.2009]
AFC07 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : The factors of social security law development
in Czechoslovakia
Recenzované
In: Turning points and breaklines. - München : Martin Meidenbauer, 2009. - S. [328336]. - ISBN 978-38-997-515-98
[Turning points and breaklines. XIVth European forum of young legal historians.
Medzinárodná konferencia. Pécs, 7.-10.5.2008]
AFC08 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (100%) : Akciová spoločnosť pred svojim vznikom komparácia právnych úprav = Pravovyj status akcionernogo tovarystva pered
stvorennjam: porivnjaľnyj analiz
Lit. 9 zázn. - Recenzované
In: Institutional and norm-creating aspects of the adaptation of national legislations to the
norms and standards of the EU. - Uzhhorod : Lira Publishing Company, 2009. - S. 57-63.
- ISBN 978-966-2195-54-5
[Institutional and norm-creating aspects of the adaptation of national legislations to the
norms and standards of the EU. Medzinárodná konferencia. Uzhhorod, 9.5.2009]
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AFC09 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (100%) : História, vznik a vývoj akciovej spoločnosti
Lit. 14 zázn. - Recenzované
In: Ukraine - EU: legal, political, social and economic aspects of the integration. Uzhhorod : Lira Publishing Company, 2009. - S. 77-88. - ISBN 978-966-2195-58-3
[Ukraine - EU: legal, political, social and economic aspects of the integration.
Medzinárodná konferencia. Uzhhorod, 26.6.2009]
AFC10 Kubicová, Janetta (50%) - Hodás, Milan [UKOPAST] (50%): Implementation of EU
Law in Slovakia - Implementation of European Law in Terms of National Parliament
In: EU2009.CZ. - Prague : Czech Presidency of the Council of the EU, 2009. - S. 232239. - ISBN 978-80-7440-007-0
[Conference on the Implementation of EU Law in the Member States. Medzinárodná
konferencia. Prague, 11.-13.3.2009]
AFC11 Masár, Dušan [UKOPAEV] (100%) : Sú opodstatnené obavy z katastrofických
scenárov v nastupujúcej hospodárskej kríze? [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit 10 zázn.
In: Cofola 2009 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 1-6. - ISBN 97880-210-4821-8
[Cofola 2009. Medzinárodná konferencia. Brno, 27.-29.5.2009]
AFC12 Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Súdna moc v Slovenskej republike - z pohľadu
ústavnoprávnej úpravy ústavného orgánu Súdnej rady SR
Recenzované
In: Ústavní základy soudní moci. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. S. 167-177. - ISBN 978-80-87382-02-8
[Olomoucké právnické dny 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 21.-22.5.2009]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Finančné právo v toku času (ako sa zmenilo
finančné právo od čias profesora Slovinského)
Recenzované. - Lit. 1 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 53-62. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD02 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Podiel a úloha práva v globálnej finančnej
hospodárskej kríze
Recenzované. - Lit 7 zázn.
In: Európska únia - právo a skutočnosť. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva,
2009. - S 171-187. - ISBN 978-80-969320-6-1
[Európska únia - právo a skutočnosť. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 6.-7.4.2009]
AFD03 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Koncepcia verejnej správy v antickom Ríme =
The concept of public administration in ancient Rome
Recenzované. - Lit. 11 zázn.
In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. - Bratislava :
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. - S. 159-168.
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- ISBN 978-80-89143-92-4
[Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Medzinárodný
seminár. Bratislava, 23.4.2009]
AFD04 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Právny inštitút náhrady za obmedzenie
bežného obhospodarovania v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
Recenzované. - Lit. 3 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 175-180. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD05 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Subjekty podieľajúce sa na implementácii
environmentálnych právnych noriem
Recenzované. - Lit. 6 zázn.
In: Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2009. - S. 196-201. - ISBN 978-80-7097-752-1
[Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Medzinárodná konferencia. Košice,
25.11.2008]
AFD06 Cuper, Ján [UKOPATS] (100%) : Ústava Slovenskej republiky vo svetle
postmoderného chápania práva
Recenzované. - Lit. 7 zázn.
In: Pluralizmus moci a práva. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S.
307-311. - ISBN 978-80-970144-3-8
[Pluralizmus moci a práva. Medzinárodná konferencia. Tatranská Štrba, 25.-27.3.2009]
AFD07 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Dodržiavanie práv obvineného v trestnom
konaní pri rozhodovaní o väzbe
Recenzované. - Lit. 13 zázn.
In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. - Pezinok : Justičná akadémia
Slovenskej republiky, 2009. - S. 99-110. - ISBN 978-80-970207-0-5
[Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Medzinárodná konferencia. Omšenie, 1.2.10.2009]
AFD08 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Dodržiavanie procesných práv osoby
pozbavenej osobnej slobody
Recenzované. - Lit. 7 zázn.
In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej
únie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 57-70. - ISBN 978-80-8082261-3
[Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie.
Medzinárodná konferencia. Trnava, 10.6.2009]
AFD09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Niekoľko poznámok k oprávneniam prokurátora
v trestnom konaní
Lit. 9 zázn.
In: Metodiky vyšetrovania posúdenia súčasného stavu a možnosti ich ďalšieho rozvoja. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. - 110-117. - ISBN 978-808054-471-3
[Metodiky vyšetrovania posúdenia súčasného stavu a možnosti ich ďalšieho rozvoja.
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Bratislava, 20.-24.4.2009]
AFD10 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Cesta konštituovania novodobého
dohľadu nad finančným trhom v podmienkach Slovenskej republiky
Recenzované. - Lit. 21 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 234-246. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD11 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (100%) : Náčrt kórejského práva
Recenzované. - Lit. 3 zázn.
In: Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 166-172. - ISBN 97880-7160-280-4
[Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. Medzinárodná
konferencia. Kaskády, 7.-9.11.2007]
AFD12 Duračinská, Mária [UKOPAHP] (100%) : Daň z príjmu právnických osôb v
Slovenskej republike z pohľadu práva Európskej únie
Recenzované. - Lit. 17 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 147-159. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD13 Fejko, Igor [UKOPASP] (100%) : Podnet k diskurzu o štátnom občianstve naozaj
nemôže nárok na udelenie štátneho občianstva vzniknúť za žiadnych okolností?
Recenzované. - Lit. 16 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 224-233. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD14 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní
finančných služieb
Recenzované
In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. - Pezinok : Justičná akadémia
Slovenskej republiky, 2009. - S. 70-83. - ISBN 978-80-970207-0-5
[Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Medzinárodná konferencia. Omšenie, 1.2.10.2009]
AFD15 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Drobné spory v občianskom súdnom
poriadku
Recenzované. - Lit. 5. zázn.
In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. - Pezinok : Justičná akadémia
Slovenskej republiky, 2009. - S. 25-30. - ISBN 978-80-970207-0-5
[Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Medzinárodná konferencia. Omšenie, 1.2.10.2009]
AFD16 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : K niektorým otázkam konania o
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osvojiteľnosti
Recenzované. - Lit. 11 zázn.
In: Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 127-133. - ISBN 97880-7160-280-4
[Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. Medzinárodná
konferencia. Kaskády, 7.-9.11.2007]
AFD17 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Súhlas oprávnených osôb v konaní o
osvojenie. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie)
Recenzované. - Lit. 4 zázn.
In: Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. - S. 107-115. - ISBN 978-80-8083788-4
[Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. Medzinárodná
konferencia. Banská Bystrica, 27.-28.11.2008]
AFD18 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Trovy pri zastavení exekúcie v legislatívnom
zámere
Recenzované
In: Exekučné právo, legislatívny zámer. - Pezinok : Justičná akadémia Slovenskej
republiky, 2009. - S. 7-13. - ISBN 978-80-970207-1-2
[Exekučné právo, legislatívny zámer. Konferencia. Pezinok, 24.6.2009]
AFD19 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Vývoj a elasticita sociálneho práva na príklade
diskriminácie [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit. 15 zázn.
In: Teoretické úvahy o práve 4. (CD ROM). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 1-14. - ISBN 978-80-8082-255-2
[Teoretické úvahy o práve 4. Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov. Trnava,
29.3.2008]
AFD20 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Zmluvný systém práva sociálneho
zabezpečenia [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit. 16 zázn.
In: Teoretické úvahy o práve 5. (CD ROM). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 1-30. - ISBN 978-80-8082-256-9
[Teoretické úvahy o práve 5. Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov. Trnava,
28.3.2008]
AFD21 Gribová, Silvia [UKOPASP] (100%) : Otázka efektívnosti príkazu konať podľa
článku 127 Ústavy Slovenskej republiky ako opatrenia proti nečinnosti vo verejnej
správe
Recenzované. - Lit. 13 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 197-202. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD22 Grigeľ, Daniel [UKOPASP] (100%) : Nezačatie správneho konania ovládaného
zásadou oficiality vo svetle žaloby na nečinnosť
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Recenzované. - Lit. 12 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 279-287. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD23 Havranová, Marta [UKOPATV] (100%) : Telesná výchova a šport na Právnickej
fakulte UK v Bratislave = Physical education and sport on the Faculty of Law of
Comenius University in Bratislava
Recenzované. - Lit. 4 zázn.
In: Šport a zdravie v hodnotovej orientácii vysokoškolákov. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2009. - S. 102-105.
- ISBN 978-80-223-2706-0
[Šport a zdravie v hodnotovej orientácii vysokoškolákov. Medzinárodná vedecká
konferencia. Bratislava, 9.9.2009]
AFD24 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Spravodajské služby v boji proti terorizmu a
komunitárne právo [elektronický dokument]
Lit. 6 zázn.
In: Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava :
Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S. 97-104. - ISBN 978-80-89363-28-5
[Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti. Bratislava, 25.11.2008]
URL: http://www.absd.sk/upload/file/Zborn%C3%ADk_08_web.pdf
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti. - Bratislava
: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S. 97-104. - 978-80-89363-28-5
AFD25 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Aspekty spravodlivosti a ich realizácia v
spoločnosti [elektronický dokument]
Recenzované. - Lit. 12 zázn.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba (CD ROM). Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 194-198. - ISBN
978-80-8084-459-2
[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Medzinárodná konferencia.
Ružomberok,
AFD26 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Ľudské práva a ich legitimita v EÚ
Recenzované. - Lit 9 zázn.
In: Európska únia - právo a skutočnosť. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva,
2009. - S 135-148. - ISBN 978-80-969320-6-1
[Európska únia - právo a skutočnosť. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 6.-7.4.2009]
AFD27 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (100%) : Obchodné právo a rekodifikácia súkromného
práva : osemdesiatiny profesora Slovinského
Recenzované
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 26-30. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD28 Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (100%) : K jednotlivým typom osvojenia
Recenzované. - Lit. 7 zázn.
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In: Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 273-278. - ISBN 97880-7160-280-4
[Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. Medzinárodná
konferencia. Kaskády, 7.-9.11.2007]
AFD29 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : K právnej úprave štátnej služby vo vybraných
krajinách Európskej únie = To the civil service legislation in the selected countries of the
European Union
Recenzované. - Lit. 6 zázn.
In: Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. - Bratislava :
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. - S. 169-177.
- ISBN 978-80-89143-92-4
[Rozvoj verejnej správy vo svetle aktuálneho akademického výskumu. Medzinárodný
seminár. Bratislava, 23.4.2009]
AFD30 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Trelaj, Claude (50%): Právo obvineného
nevypovedať
Recenzované. - Lit. 5 zázn.
In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej
únie. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - S. 128-136. - ISBN 978-808082-261-3
[Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie.
Medzinárodná konferencia. Trnava, 10.6.2009]
AFD31 Masárová, Ľubica [UKOPASP] (100%) : Ukladanie sankcií za správne daňové
delikty
Recenzované. - Lit. 5 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 208-215. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD32 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : Neopluralizmus? Neoelitizmus? Alebo postdemokracia?
Recenzované. - Lit. 32 zázn.
In: Pluralizmus moci a práva. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S.
102-115. - ISBN 978-80-970144-3-8
[Pluralizmus moci a práva. Medzinárodná konferencia. Tatranská Štrba, 25.-27.3.2009]
AFD33 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Nadnárodné obchodné spoločnosti vybrané teoretické a aplikačné problémy
Recenzované. - Lit. 10 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 160-167. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD34 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Správne uváženie
Recenzované. - Lit. 5 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
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Právnická fakulta, 2009. - S. 181-188. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD35 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Postavenie výboru ministrov Rady Európy
a právny charakter jeho rozhodnutí [elektronický optický disk]
Recenzované. - Lit. 10 zázn.
In: Rada Európy a verejná správa (CD ROM). - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2009. - S. 135-142
[Rada Európy a verejná správa. Medzinárodná konferencia. Trnava, 21.-22.4.2009]
AFD36 Seman, Radoslav [UKOPAMP] (100%) : Zásady vlády Slovenskej republiky pre
oblasť medzinárodných zmlúv
Recenzované. - Lit. 7 zázn.
In: Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej,
medzinárodnej a komunitárnej úrovni. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009. S. 113-120. - ISBN 978-80-8082-306-1
[Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej,
medzinárodnej a komunitárnej úrovni. Trnava, 24.9.2009]
AFD37 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (50%) - Pavelková, Bronislava (50%): Výkon
rozhodnutia o výchove maloletých. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie)
Recenzované. - Lit. 4 zázn.
In: Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. - S. 230-236. - ISBN 978-80-8083788-4
[Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. Medzinárodná
konferencia. Banská Bystrica, 27.-28.11.2008]
AFD38 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Výchovné pôsobenie v správnom konaní
Recenzované. - Lit. 6 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 203-207. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD39 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Riadenie ako prostriedok heteronómnej
determinácie verejnej správy
Recenzované. - Lit. 13 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 216-223. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD40 Škultéty, Peter (50%) - Vačok, Juraj [UKOPASP] (50%): Sú obce ešte stále orgánmi
územnej samosprávy? = Are municipalities still organs of territorial self-government?
Lit. 5 zázn. - Recenzované
In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. - Bratislava : Vysoká škola
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. - S. 66-70. - ISBN 978-8089143-87-0
[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Medzinárodná konferencia.
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Bratislava, 20.11.2008]
AFD41 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Vymáhateľnosť práv vyplývajúcich z
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie)
Recenzované
In: Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. - S. 181-191. - ISBN 978-80-8083788-4
[Vedecká konferencia o euro a ochrane a vymožiteľnosti práv. Medzinárodná
konferencia. Banská Bystrica, 27.-28.11.2008]
AFD42 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Pavelková, Bronislava (50%): Vyporiadanie
BSM v konaní o dedičstve
Recenzované. - Lit. 6 zázn.
In: Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 263-272. - ISBN 97880-7160-280-4
[Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. Medzinárodná
konferencia. Kaskády, 7.-9.11.2007]
AFD43 Tóthová, Katarína (100%) : Niekoľko úvah k pojmom správny orgán, orgán štátnej
správy a orgán verejnej správy
Recenzované. - Lit. 27 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 93-105. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD44 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Je znalecký posudok objektívnym dôkazným
prostriedkom?
Recenzované. - Lit. 2 zázn.
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 189-196. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
AFD45 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Pridaná hodnota k laudácii
Recenzované
In: Pocta profesorovi Slovinskému. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2009. - S. 22-25. - ISBN 978-80-7160-285-9
[Pocta profesorovi Slovinskému. Medzinárodná konferencia. Únovce nad Váhom, 22.23.5.2009]
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Gajdošová, Ľudmila - Pažin-Hricková, Jana - Hodás, Milan [UKOPAST] (15%) Andrejkovič, Milan - Jasová, Adriana - Baktygulov, Sheradil - Alymbaeva, Aida Tuilegenov, Medet - Voronina, Elena - Djunushaliev, Melis: Increasing the effectiveness
ofcooperation between civil society organizations and state governance bodies of the
Kyrgyz Republic in the law-making process. - Bishkek : Social Research Center of the
American University of Central Asia, 2009. - 114 s.
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ISBN 978-9967-11-286-5
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (5%) - Čavojský, Peter - Bartová, Zuzana - Brádlová,
Oľga - Diačiková, Anna - Zalai, Karol - Sovíková, Daniela - Dzilská, Zuzana Jurčíková, Božena - Pohlod, Jozef: Akciová spoločnosť zodpovedne, strategicky,
efektívne :Praktické rady a tipy pre vrcholový manažment akciovej spoločnosti ; Stav
máj 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. - [ 523 s.] 1 zväzok (na voľných listoch)
ISBN 1337-804XISSN 1337-804X
BAB02 Piršelová, Dagmar (43%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (37%) - Rosenbergerová,
Alžbeta (13%) - Ješinová, Ružena (7%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- :
Aktualizácia legislatívneho vývoja o vysporiadaní ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok2007 s daňou z príjmov za rok 2008 ; o vyplnení štvrťročného prehľadu a
ročného hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2008 ; o nových tlačivách vydaných v
súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (pre ukončenie roku 2008 a na rok
2009) ; ozmenách zákona o dani z príjmov a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 1.
januára 2009 ; o platení poistného do fondov od 1. januára 2009 ; o zmenách v
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ; o platoch štátnych
zamestnancov veurách od 1. januára 2009. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa
+ avis, 2009. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 17,
1/2009, ISSN 1336-5002)
BAB03 Piršelová, Dagmar (21%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (60%) - Balážová, Zlatica
(5%) - Kováčová, Jana (11%) - Hvojník, Igor (3%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- :
Aktualizácia legislatívneho vývoja o novele zákona o dani z príjmov - účinnej od
1.marca 2009 ; o novom štvrťročnom prehľade o preddavkoch na daň, dani a daňovom
bonuse ; o zvýšení stravného a príspevkov na stravovanie zamestnancov ; o novele
zákona o sociálnom poistení ; o sume všeobecného vymeriavacieho základu za
kalendárny rok 2008a jej vplyve v sociálnej oblasti ; o platení poistného do fondov od 1.
júla 2009 ; o lfexikonte ; o dňoch pracovného pokoja ; o zmenách v zákone o výkone
práce vo verejnom záujme ; o zmenách v oblasti dôchodkov. - 1. vyd. [seriálová
monografia]. - Žilina: ajfa + avis, 2009. - 225 s. - (Praktické príručky pre podniky a
podnikateľov ; Ročník 17, 2/2009, ISSN 1336-5002)
BAB04 Piršelová, Dagmar (30%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (70%): Čo má vedieť
mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o zvýšení životného minima od
1. júla 2009 vo vzťahu k dani z príjmov fyzických osôb ; o ročnom zúčtovaní
zdravotnéhopoistenia za rok 2009 a daní z príjmov za rok 2009 ; o zdaňovaní príjmov zo
závislej činnosti osobitných skupín zamestnancov v roku 2009 ; o sumách životného
minima od 1. júla 2009 a ich vplyve na dávky v sociálnej oblasti ; o náhradách
príjmuzamestnanca v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a dávkach nemocenského
poistenia. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2009. - 231 s. (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 17, 3/2009, ISSN 1336-5002)
BAB05 Slašťan, Miroslav (15%) - Žiláková, Denisa (15%) - Jančo, Milan (40%) - Virová,
Viktória (15%) - Hodás, Milan [UKOPAST] (15%): Budúcnosť Európskej únie:
Lisabonská zmluva a Slovensko. - 1. vyd. - Bratislava : Euroiuris, 2009. - 60 s.
ISBN 978-80-89406-02-9
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BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Dôverné informácie týkajúce sa
finančného nástroja alebo emitenta cenného papiera a ich členenie, zverejňovacie a
oznamovacie povinnosti, manažérske obchody, evidenčné povinnosti, sankcie a
významné oprávneniaNárodnej banky Slovenska pri výkone dohľadu nad dodržiavaním
povinností týkajúcich sa dôverných informácií
In: Akciová spoločnosť zodpovedne, strategicky, efektívne , praktické rady a tipy pre
vrcholový manažment akciovej spoločnosti , máj 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer,
2009. - S. [1-20]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Horniaková, Ľubica [UKOPAHP] (64%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (36%):
Finančný trh. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 156 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)
ISBN 978-80-7160-278-1
Ohlasy (2):
[o4] 2009 Gábriš, Tomáš: Teoretické úvahy o práve 5. (CD ROM). Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009, s. 26
[o3] 2009 Gábriš, Tomáš: Cofola 2009 (CD ROM). Brno : Masarykova univerzita, 2009,
s. [14]
BCI02 Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] (36%) - Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (31%) Štefanovič, Milan (33%): Svetové právne systémy. - 2. preprac. vyd. - Bratislava :
Univerzita Komenského, 1996. - 144 s.
ISBN 80-223-1118-9
POZNÁMKA: 3. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002 . - ISBN 80-2231769-1
4. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009 . - ISBN 978-80-2232621-6
Ohlasy (1):
[o4] 2004 Ottová, Eva: Teória práva. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004, S. 220
BCI03 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : International and European labour law (selected
chapters). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2009. - 132 s. - (Učebné texty Právnickejfakulty)
ISBN 978-80-7160-269-9
BCI04 Pinková, Dagmar [UKOPAEV] (80%) - Fröhlichová, Ingrid [UKOPAEV] (20%):
Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Oddelenie edičnej a vydavateľskej
činnosti, 2009. - 90 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)
ISBN 978-80-7160-263-7
BCI05 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Dokazovanie a jednotlivé dôkazné
prostriedky v trestnom procese (s praktickými príkladmi). - 1. vyd. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009.
- 107s. - (Učebné texty Právnickej fakulty)
Lit. 48 zázn.
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ISBN 978-80-7160-279-8
BCI06 Valent, Tomáš [UKOPATS] (69%) - Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (31%):
Kapitoly z filozofie dejín. - 3. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 185 s. (Učebnétexty Právnickej fakulty)
ISBN 978-80-7160-272-9
BCI07 Viktoryová, Jana - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (4 %) - Palarec, Ján - Bango, Dezider Pažítka, Jaroslav - Balún, Ladislav - Viktory, Stanislav: Základy vyšetrovania. - 2.
preprac. vyd. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Katedravyšetrovania, 2009. - 261 s.
ISBN 978-80-8054-472-0
BCI08 Vrabko, Marián [UKOPASP] (38%) - Machajová, Jozefína (38 %) - Srebalová, Mária
[UKOPASP] (16 %) - Pekár, Bernard [UKOPASP] (3 %) - Škultéty, Peter (2 %):
Správne právo : procesná časť. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava :
UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. 230 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
ISBN 978-80-7160-234-7
POZNÁMKA: dotlač 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008 . - ISBN 978-80-7160-2347
dotlač 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti, 2009 . - ISBN 978-807160-234-7
Ohlasy (2):
[o4] 2008 Lovecký Milan: Lekárnické listy, 2008, č. 5, s. 33
[o4] 2008 Škrobák, Ján: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008,
S.655
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF01 Balko, Ladislav [UKOPAHP] (100%) : Zamestnanci a zamestnávatelia sa navzájom
potrebujú
In: Sociálne poistenie. - Roč. 41, č. 7 (2009), s. 7
BDF02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Ako posúdiť trestnosť dlžníka, ak nepodá
návrh na vyhlásenie konkurzu?
In: Justičná revue. - Roč. 61, č. 11 (2009), s. 1232-1234
BDF03 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (50%) - Halásová, Zuzana (50%): Obsah a rozsah
prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou, bezpečnostné pravidlá a
pravidlá na výkon certifikačných činností
In: Dane a účtovníctvo. - Roč. [6], č. 8 (2009), s. 73-77
BDF04 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (33,3%) - Chlipala, Miroslav [UKOPAPI] (33,3%) Susko, Boris [UKOPAPI] (33,3%): Právny rámec informatizácie administratívnych
činností
In: Dane a účtovníctvo. - Roč. [6], č. 2 (2009), s. 104-108
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POZNÁMKA: Vyšlo aj na internete [3.7.2009] - EPI [elektronický zdroj]. - Žilina :
Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [5]
BDF05 Jakubovič, Daniel [UKOPAHP] (100%) : Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov
- ostatné formy zabezpečenia záväzku podľa českej komercionalistiky
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 15-16 (2009), s. 281-294
BDF06 Jakubovič, Daniel [UKOPAHP] (100%) : Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov
- uznanie záväzku
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 14 (2009), s. 197-203
BDF07 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Čo je pentito?
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 15, č. 3 (2009), s. 6
BDF08 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (100%) : Podnikateľ a rozhodcovské konanie
In: Obchod, priemysel, hospodárstvo. - Roč. 18, č. 12 (2009), s. 7
BDF09 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Členovia dozorných rád a odvody do
fondov od 1. júla 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 14 (2009), s. 16-22
BDF10 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1.
januára 2009
In: Právo pre ROPO a obce v praxi. - Roč. 2, č. 2 (2009), s. 10-17
BDF11 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Diskusia k problematike štandardnej dĺžky
štúdia na účely posúdenia nároku na prídavky na deti a na daňový bonus
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 3-4 (2009), s. 18-20
BDF12 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a odvody do fondov od 1. januára 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 1-2(2009), s. 28-40
BDF13 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Garančné poistenie v Slovenskej republike
od 1. júla 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 18-19 (2009), s. 19-27
BDF14 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Konatelia a platenie poistného od 1. júla
2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 15-16 (2009), s. 8-23
BDF15 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Náhrada mzdy za vyšetrenie v
zdravotníckom zariadení
In: Personálny manažment nielen pre personalistov. - Č. 4, (2009), s. 100
BDF16 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Nerovnosťou šancí môžeme prichádzať o
géniov
In: Slovo. - Roč. 11, č. 41 (2009), s. 21-24
BDF17 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Novely zákona o sociálnom poistení
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 14, č. 5 (2009), s. 38-47
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BDF18 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Odvod za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2008, ochrana,
podpora a platenie poisteného v prípade zamestnancov so zdravotným postihnutím v
roku 2009 9
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 7-8 (2009), s. 18-37
BDF19 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Oznamovacia povinnosť pri zmene platiteľa
poistného, keď sa zamestnanec stane poistencom štátu
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 10 (2009), s. 20-21
BDF20 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného do fondov od 1. januára
2009
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 14, č. 2 (2009), s. 31-38
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 32
BDF21 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného z pracovného pomeru od
1. júla 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 11-12 (2009), s. 13-36
BDF22 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Pracovný pomer a odvody do fondov od 1.
januára 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 3-4 (2009), s. 22-41
BDF23 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na
dieťa od 1. januára 2009 s príkladmi
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 5-6 (2009), s. 43-53
BDF24 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti o dieťa od 1. septembra 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 18-19 (2009), s. 39-45
BDF25 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Príspevok na pohreb od 1. januára 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 7-8 (2009), s. 68-69
BDF26 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Príspevok na starostlivosť o dieťa s
príkladmi
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 9 (2009), s. 19-23
BDF27 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Rodičovský príspevok od 1. januára 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 5-6 (2009), s. 33-43
BDF28 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Rodičovský príspevok od 1. septembra
2009 s príkladmi
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 15-16 (2009), s. 52-60
BDF29 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Samostatne zárobkovo činné osoby a
odvody do fondov od 1. januára 2009
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 1-2 (2009), s.323-373
BDF30 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Samostatne zárobkovo činné osoby a
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odvody do fondov od 1. júla 2009 do 31. decembra 2009
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 11-12 (2009), s. 284-340
BDF31 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Skončenie pracovného pomeru v priebehu
skúšobnej doby počas práceneschopnosti
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 10 (2009), s. 28-29
BDF32 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Spoločníci spoločnosti s ručením
obmedzeným a odvody do fondov od 1. júla 2009
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 15-16 (2009), s. 206-235
BDF33 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sumy životného minima od 1. júla 2009 a
ich vplyv na dávky v sociálnej oblasti
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 15-16 (2009), s. 39-51
BDF34 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Úprava súm životného minima od 1. júla
2009 a jeho vplyv na sociálne dávky
In: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi. - Roč. 4, č. 7-8 (2009), s. 1
BDF35 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Všetko o dovolenke
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 5-6 (2009), s. 64-71
BDF36 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zmena sumy všeobecného vymeriavacieho
základu za kalendárny rok 2008 a jej vplyv v sociálnej oblasti
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 14 (2009), s. 119-159
BDF37 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zmeny v zdravotnom poistení a platenie
preddavkov na zdravotné poistenie od 1. januára 2009
In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 16, č. 3-4 (2009), s. 322-367
BDF38 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zmeny výšky súm dávok a príspevkov v
hmotnej núdzi od 1. septembra 2009
In: Príjmy a mzdy. - Roč. 10, č. 18-19 (2009), s. 30-36
BDF39 Masár, Dušan [UKOPAEV] (100%) : Ponuka obilnín pre potravinárske účely je na
Slovensku dostatočná
In: Agromagazín. - Roč. 11, č. 2 (2009), s. 14
BDF40 Tóthová, Katarína (100%) : K vzájomnému vzťahu čl. 77 Ústavy SR a § 16 zákona o
samosprávných krajoch
In: Právny obzor. - Roč. 92, č.3 (2009), s. 289-295
BDF41 Tóthová, Katarína (100%) : Správna definícia správneho orgánu
In: Verejná správa. - Roč. 64, č. 18 (2009), s. 14-15
BDF42 Tóthová, Katarína (100%) : Zákon nedovoľuje, ale prax akceptuje
In: Verejná správa. - Roč. 64, č. 7 (2009), s. 14
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
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BED01 Kolárik, Andrej [UKOPATV] (100%) : Výchova v prírode ako impulz pre moderný
osobnostný rast
A. Kolárik do konca šk. roku 2007-2008 na UKOTVKPP, potom UKOPA
In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S.
338-345. - ISBN 978-80-89257-14-0
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF01 Kolárik, Andrej [UKOPATV] (100%) : Športové lezenie ako alternatíva hodiny TV
Lit. 2 zázn.
In: Škola v pohybe. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 69-71. - ISBN 978-808113-006-9
[Škola v pohybe 2009. Bratislava, 27.8.-29.8.2009]
BEF02 Šerešová, Erika [UKOPATV] (100%) : Bedminton v školskej telesnej výchove
Lit. 2 zázn.
In: Škola v pohybe. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 130-136. - ISBN 97880-8113-006-9
[Škola v pohybe 2009. Bratislava, 27.8.-29.8.2009]
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (50%) - Lysý, Miroslav [UKOPADS] (50%): Adamová,
Karolína.: Světla a stíny středověkého práva
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 2 (2009), s. 205-207
Rec.: Světla a stíny středověkého práva / Karolína Adamová. - Luzern : Avenira, 2006
EDI02 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Laclavíková, Miriam , Švecová, Adriana :
Pramene práva na území Slovenska 1. : od najstarších čias do roku 1790
In: Právník. - Roč. 148, č. 2 (2009), s. 216-217
Rec.: Pramene práva na území Slovenska 1. Od najstarších čias do roku 1790 / Miriam
Laclavíková - Adriana Švecová. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007
EDI03 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Šouša, J. : Obecní majetek v Čechách 18481938 : základy právní úprav a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 18481938
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 5 (2009), s. 475
Rec.: Obecní majetek v Čechách 1848-1938 / J. Šouša. - Praha : Karolinum, 2009
EDI04 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Barr von, Ch., Clive, E., Schulte - Nölke, H.,:
Principles, definitions and model rules of European Private Law - draft common frame
of reference (DCFR)
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 1 (2009), s. 78-79
Rec.: Principles, definitions and model rules of European Private Law - draft common
frame of reference (DCFR) / Ch. von Barr - E. Clive - H. Schulte - Nölke. - Mníchov,
Sellier : European Law Publishers, 2008
EDI05 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Jozef Vozár: Postrehy právnika
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 6 (2009), s. 576-577
Rec.: Postrehy právnika / Jozef Vozár. - Bratislava : Veda, 2009
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EDI06 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Švecová, Adriana - Gábriš, Tomáš. Dejiny
štátu, správy a súdnictva na Slovensku
In: Historia et theoria iuris. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 110-112
Rec.: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku / A. Švecová - T. Gábriš. - Plzeň :
Aleš Čeněk, 2009
EDI07 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Srebalová, M. : Rýchlosť správneho konania a
nečinnosť správneho orgánu
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 5 (2009), s. 479-480
Rec.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu / Mária Srebalová. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF Uk, 2008
EDI08 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Dziadzio, Andrzej: Powszechna historia prawa
(Všeobecná história práva)
In: Historia et theoria iuris. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 107-109
Rec.: Powszechna historia prawa / A. Dziadzio. - Warszawa : PWN, 2008
EDI09 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Vojáček, L. a kol. : Právní dějiny integrující se
Evropy
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 5 (2009), s. 476
Rec.: Právní dějiny integrující se Evropy / L. Vojáček. - Ostrava : KEY Publishing, 2008
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Na cestu a do vienka
In: Historia et Theoria Iuris. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 4-5
EDJ02 Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] (50%) - Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (50%):
Miesto a dielo prof. JUDr. Oľgy Plankovej, CSc., v občianskom práve
Recenzované
In: Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. - S. 13-16. - ISBN 97880-7160-280-4
[Občianske právo - miesto a význam diela profesorov Plankovcov. Medzinárodná
konferencia. Kaskády, 7.-9.11.2007]
EDJ03 Webb, Julian S. - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%): Tri prednášky o právnickom
vzdelávaní
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S. 451-471. - ISBN 978-80-223-2633-9
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky...)
FAI01 - Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (100%): Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2008. - 471 s.
ISBN 978-80-223-2633-9
FAI02 - Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] (100%): Občianske právo - miesto a význam diela
profesorov Plankovcov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
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Právnická fakulta, Vydavateľské
kolokviá,konferencie)
Recenzované
ISBN 978-80-7160-280-4

oddelenie,

2009.

-

278

s.

-

(Sympóziá,

FAI03 - Vrabko, Marián [UKOPASP] (50%) - Škrobák, Ján [UKOPASP] (50%): Pocta
profesorovi Slovinskému. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 287 s. - (Sympóziá,
kolokviá,konferencie)
ISBN 978-80-7160-285-9
FAI04 - Šerešová, Erika [UKOPATV] (100%): Škola v pohybe : metodická príručka zo
seminára Škola v pohybe 2009. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta
telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a
šport,2009. - 173 s.
ISBN 978-80-8113-006-9
[Škola v pohybe. Bratislava, 27.-29.8.2009]
FAI05 Balko, Ladislav [UKOPAHP] - Babčák, Vladimír - Bakeš, Milan - Marková, Hana Králik, Jozef - Tomášek, Michal: Finančné právo. - 1. vyd. - Žilina ; Bratislava : Poradca
podnikateľa ; Bratislavská vysoká škola práva, 2006. - 679 s. - (Právnickéučebné texty)
ISBN 80-88931-53-3
POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola, 2009 . - ISBN 978-8089447-02-2
Ohlasy (1):
[o4] 2008 Šimonová, Jana: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava
: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie,
2008, S. 635
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (25%) - Guľaša, Rastislav [UKOPAHP] (25%) Chlipala, Miroslav [UKOPAPI] (25%) - Susko, Boris [UKOPAPI] (25%): Autorské
diela v elektronickej podobe v prostredí internetu (ochrana autorských práv)
[elektronickýdokument]
Popis urobený 3.7.2009
In: EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [7]
URL:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&ph
Content=~/EDL/ShowSubArticles.ascx&CatId=4758
GHG02 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (100%) : Autorskoprávna ochrana počítačových
programov na Slovensku [elektronický dokument]
Popis urobený 3.7.2009
In: EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [6]
URL:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edll
nkid=4262468&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=12761
GHG03 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (100%) : Nový tlačový zákon právo na opravu,
odpoveď a dodatočné oznámenie [elektronický dokument]
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Popis urobený 3.7.2009
In: EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [5]
URL:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&ph
Content=~/EDL/ShowSubArticles.ascx&CatId=4167
GHG04 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (100%) : Ochrana osobných údajov [elektronický
dokument]
Popis urobený 3.7.2009
In: EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [20]
URL:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edll
nkid=4262517&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=9985
GHG05 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (50%) - Halásová, Zuzana (50%): Podmienky
poskytovania akreditovaných certifikačných služieb a formát a obsah certifikátov
[elektronický dokument]
Popis urobený 3.7.2009
In: EPI [elektronický zdroj]. - Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009. - S. [3]
URL:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edll
nkid=4261298&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=26140
GHG06 Guľaša, Rastislav [UKOPAHP] (100%) : Ministerstvo vnútra navrhuje zakázať
používanie anonymizérov a uchovávať údaje používateľov verejných internetových fór
[elektronický materiál]
Popis urobený 20.10.2009
In: Internetový denník [online]. - [20.10.2009], s. [1-3]
URL:
http://inet.sk/clanok/8135/ministerstvo-vnutra-navrhuje-zakazat-pouzivanieanonymizerov-a-uchovavat-udaje-pouzivatelov-verejnych-internetovych-for
GHG07 Masár, Ivan (50%) - Masár, Dušan [UKOPAEV] (50%): Bread and grain foods
consumption development in Slovakia [elektronický dokument]
[New challenges and innovations for agriculture and food industry. Medzinárodná
konferencia [elektronický zdroj]. Vilnius, 27.-29.5.2009]
URL: http://www.laei.lt/konf_090527/index_en.html
GHG08 Tóthová, Katarína (33,3%) - Mušková, Ľudmila (33,3%) - Mečiar, Vladimír (33,3%):
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara, Kataríny
Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnejrady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov [elektronický
dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 2009
Popis urobený 28. októbra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=275328
GHG09 Tóthová, Katarína (50%) - Mušková, Ľudmila (50%): Návrh poslankýň Národnej
rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.
oochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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[elektronický dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 2009
Popis urobený 28. októbra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=326799
GHG10 Tóthová, Katarína (50 %) - Mušková, Ľudmila (50%): Návrh poslankýň Národnej
rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov [elektronický dokument]. - [S.l.] : [s.n.], 2009
Popis urobený 15. decembra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3113
GHG11 Tóthová, Katarína (50 %) - Mušková, Ľudmila (50%): Návrh poslankýň Národnej
rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a
doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov [elektronický dokument]. [S.l.] : [s.n.], 2009
Popis urobený 15. decembra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3112
GHG12 Tóthová, Katarína (100%) : Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Kataríny Tóthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov [elektronický dokument]. - [S.l.] :[s.n.],
2009
Popis urobený 28. októbra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=332465
GHG13 Tóthová, Katarína (100 %) : Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Kataríny TÓTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z.
z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov [elektronický dokument]. - [S.l.] :[s.n.],
2009
Popis urobený 15. decembra 2009
URL: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3114
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií
GII01 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Dôverné informácie týkajúce sa finančného
nástroja alebo emitenta cenného papiera a ich členenie, definovanie pojmu dôverná
informácia, zákaz využívania dôverných informácií
In: Akciová spoločnosť zodpovedne, strategicky, efektívne , praktické rady a tipy pre
vrcholový manažment akciovej spoločnosti , máj 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer,
2009. - S. [1-6]
GII02 Duračinská, Mária [UKOPAHP] (100%) : Ide v novele zákona o vysokých školách
skutočne len o podporu vedy a výskumu, alebo je to ďalšie panské huncútstvo?
In: Naša univerzita. - Č. 7 (2009), s. 7
GII03 Fejko, Igor [UKOPASP] (100%) : Správa o obhajobe habilitačnej práce s názvom
Právní předpisy samosprávy JUDr. Zdeňka Koudelky , PhD.
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In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 3 (2009), s. 299-300
GII04 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (50%) - Mancošová, Michaela (50%): Majetok
In: Akciová spoločnosť zodpovedne, strategicky, efektívne , praktické rady a tipy pre
vrcholový manažment akciovej spoločnosti , marec 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer,
2009. - S. [1-12]
GII05 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (50%) - Mazúr, Ján (50%): Transformačný proces
spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť za účelom vzniku
obchodníka s cennými papiermi
In: Akciová spoločnosť zodpovedne, strategicky, efektívne , praktické rady a tipy pre
vrcholový manažment akciovej spoločnosti , marec 2009. - Bratislava : Verlag Dashöfer,
2009. - S. [1-4]
GII06 Kolesník, Andrej (9%) - Martvoň, Anton [UKOPASP] (51%) - Hamuľák, Juraj
[UKOPAST] (40%): Právne poradenstvo a ochrana ľudských práv v Slovenskej
republike. - 1. vyd. - Bratislava : Mladí sociálni demokrati, 2009. - 34 s.
GII07 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Janáč, Viliam (50%): Správa z medzinárodnej
konferencie v Budapešti Statehood and Symbolics in Central-Europe after 1989
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 6 (2009), s. 565-568
GII08 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Tradície českej a slovenskej právnej vedy
a výučby práva
In: Historia et theoria iuris. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 116-117
GII09 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva
In: Právny obzor. - Roč. 92, č. 6 (2009), s. 562-565

Poznámky:
V zozname je uvedená aj publikačná činnosť Prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, ktorá má
uzatvorený s fakultou
pracovný pomer na kratší pracovný čas, ale jej publikačná
činnosť nie je vykazovaná u iného zamestnávateľa ani v CREPC.
V zozname sú zaradené aj nezmenené vydania monografií, učebníc a skrípt, ktoré vyšli
v roku 2009.
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 265):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (10)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (38)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (14)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
(34)
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AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (45)
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5)
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (8)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (42)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných) (2)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (9)
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (3)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky...) (5)
GHG Práce zverejnené na internete (13)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií (9)
Štatistika ohlasov (43):
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (16)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (24)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2)
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T a b u ľ k y:
Tabuľka č. 1

Počet študentov študujúcich na fakulte v rokoch 2007 – 2009

13

Tabuľka č. 2

Počet študentov v dennej forme štúdia podľa jednotlivých
ročníkov v rokoch 2007 – 2009

13

Počty zapísaných študentov vysokoškolského štúdia na
Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2009

14

Tabuľka č. 4

Počty doktorandov v dennej a externej forme štúdia
v rokoch 2007 – 2009

15

Tabuľka č. 5

Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na bakalársky
študijný program v dennej a v externej forme štúdia

16

Tabuľka č. 6

Počet prijatých uchádzačov o štúdium v rokoch 2007 až 2009

16

Tabuľka č. 7

Počet zapísaných študentov (do 1. ročníka) v rokoch
2007 až 2009

16

Tabuľky č. 3 a, 3 b, 3 c

Tabuľky č. 8 a, 8 b, 8 c Absolventi na Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2009

20

Tabuľka č. 9

Štatistika počtu rigoróznych prihlášok za predchádzajúce
roky 2002 – 2009

23

Tabuľka č. 10

Prehľad o uskutočnených rigoróznych skúškach v roku 2009

24

Tabuľka č. 11

Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok – rok 2008

25

Tabuľka č. 12

Veková štruktúra absolventov rigoróznych skúšok – rok 2009

25

Tabuľka č. 13

Prehľad o počte rigorozantov za kaledárny rok 2009 podľa
študijných predmetov

26

Tabuľka č. 14

Veková štruktúra pracovníkov VaV

29

Tabuľka č. 15

Zamestnanci výskumu a vývoja – pedagogickí (vrátane VaV)

29

Tabuľka č. 16

Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj

29

Tabuľka č. 17

Počet riešených grantov v jednotlivých rokoch
– pre porovnanie (rok 2006-2009)

34

Tabuľka č. 18

Granty za rok 2009

35

120

Tabuľka č. 19

Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov
– vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity

44

Tabuľka č. 20

Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov
– prijatí zahraniční študenti na PraF UK

45

Tabuľka č. 21

Učiteľská mobilita podľa akademických rokov
– vyslaní učitelia za PraF UKna zahraničné univerzity

46

Tabuľka č. 22

Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov
– vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity

47

Tabuľka č. 23

Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov
– prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít

47

Tabuľka č. 24

Rozpisy nevyčerpaných dotačných finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu.
73

121

