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P R E D S L O V 

 

Predkladaná správa o činnosti fakulty obsahuje množstvo kvantitatívnych 

a kvalitatívnych údajov za rok 2010. 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 2010 nie sú náhodné, ale sú výsledkom strategických zámerov 

transformovaných do krátkodobých opatrení.  

 V ostatnom roku sa skvalitnil pedagogický, ale aj vedecko-výskumný 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, ale aj jej Právnickej fakulty. Tieto dlhodobé trendy 

potvrdila aj výskumná agentúra ARRA. 

 Cieľom výročnej správy je  prispieť k objektívnemu posúdeniu, Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a preukázať objektívnosť tvrdení, ktoré poskytli médiá, 

že fakulta v hodnotenom období dosiahla najlepšie výsledky medzi právnickými fakultami     

v Slovenskej republike
1
. 

 

 

 

 

 

             prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.  

                 dekan fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Výročná správa za rok 2010 bola schválená Akademickým senátom Právnickej fakulty UK v Bratislave dňa 

23.03.2011 a prerokovaná na Vedeckej rade Právnickej fakulty UK dňa 25.05.2011. 
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I.  P O S L A N I E  F A K U L T Y 

 

 

 Poslaním fakulty je uskutočňovať základný výskum a 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 akcentovať,  je morálny kredit učiteľov a študentov školy. 

 Všetky tieto úlohy je nevyhnutné skĺbiť tak, aby výsledkom bol odborne zdatný 

a morálne vyspelý absolvent, ktorý bude schopný pracovať vo sfére verejného i súkromného 

práva. 

 Aby fakulta naplnila svoje poslanie, musí podporiť rozvíjanie vedecko-výskumnej 

činnosti, pretože jej kvalita je rozhodujúci faktor nielen pre formovanie študentov, ale aj 

samotných pedagógov. Výsledkom tohto úsilia je akreditácia jednotlivých odborov fakulty 

a Univerzity Komenského ako celku. 

 V súlade s poslaním fakulty bolo v roku 2010 cieľom udržanie sa na špičke 

právnického vzdelávania. V duchu tohto cieľa, ktorý je identický s dlhodobým zameraním 

fakulty, fakulta podporila aktivity, ktoré boli relevantné pre hodnotenie Akreditačnou 

komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

 Dôležitou sférou činnosti fakulty je vytváranie možností výmeny študentov 

i pedagógov so zahraničím. Dôkazom pokroku v tejto oblasti je zvyšujúci sa počet 

výmenných pobytov študentov i pedagógov na zahraničných vysokých školách. 
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I I .  V E D E C K Á  R A D A  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O     

     V  B R A T I S L A V E ,  P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

 

P r e d s e d a :  
1.    Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

Č l e n o v i a :  

2. PhDr. Eva Abrahámová, CSc.     

3. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

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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I I I .   A K A D E M I C K Í   F U N K C I O N Á R I   U N I V E R Z I T Y   

       K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E ,      

       P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  

 
 

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 

 

Prof. 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. 

 

Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

prodekanka pre III. stupeň vzdelávania (od 01.04.2010). 
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    I V .   O R G A N I Z A Č N É  U S P O R I A D A N I E  F A K U L T Y   
 

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. Oddelenie informačných technológií 

8. 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, 

 

 



 8 

 

 

 

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 .   A K A D E M I C K Ý  S E N Á T  U N I V E R Z I T Y   

     K O M E N S K É H O  V  B R A T I S L A V E ,  

     P R Á V N I C K E J  F A K U L T Y  
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „AS 

PraF UK“) má v zmysle čl. 14 ods. 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 21 členov. 

Nakoľko dňa 27. 4 2010 prebehli voľby do AS PraF UK, členovia AS PraF UK sa 

menili k tomuto dátumu. Zloženie predsedníctva AS PraF UK sa menilo k dátumu prvého 

zasadnutia novozvoleného AS PraF UK, teda ku dňu 12. 5 2010. 

Zoznam členov AS PraF UK do 27. 4. 2010 (predsedníctvo AS PraF UK tvorí 

predseda AS PraF UK, podpredsedovia AS PraF UK, tajomník AS PraF UK a overovateľ, 

ktorý získal najväčší počet hlasov): 

 

P r e d s e d a: 

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

 

P o d p r e d s e d o v i a : 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK  

Bc. Rudolf Pfeffer – za študentskú časť AS PraF UK  

 

T a j o m n í k :  

Mgr. Dagmar Sidorjaková  
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O v e r o v a t e l i a : 

Bc. Juraj Gedra – za študentskú časť AS PraF UK (člen predsedníctva AS PraF UK) 

JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

Ing. Ingrid Fröhlichová,  – za zamestnaneckú časť AS PraF UK  

 

Č l e n o v i a – zamestnanecká časť 

Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.                                

JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD.            

JUDr. Branislav Fábry, PhD.                                                                                       

PaedDr. Marta Havranová, CSc. 

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala                                  

JUDr. Michal Kuril, PhD. 

PhDr. Anna Lysá, CSc.                                            

Doc. JUDr.  František Poredoš, CSc. 

JUDr. Rudolf Trella, CSc. 

 

Č l e n o v i a – študentská časť: 

Martin Mičák  

Bc. Vladimír Minčič                                                   

Lenka Trnkusová                                                 

Mgr. Milan Trylč                                                           

Bc. Ernest Vokál                                                         

 

Zoznam členov AS PraF UK od 27. 4. 2010 (predsedníctvo od 12. 5. 2010; predsedníctvo 

tvorí predseda AS PraF UK, podpredsedovia AS PraF UK, tajomník AS PraF UK 

a overovateľ, ktorý získal najväčší počet hlasov):  

 

P r e d s e d a: 

JUDr. Eduard Burda, PhD.  

 

P o d p r e d s e d o v i a : 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK  

Bc. Juraj Gedra – za študentskú časť AS PraF UK  
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T a j o m n í k :  

Mgr. Dagmar Sidorjaková  

 

O v e r o v a t e l i a : 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK (člen predsedníctva AS 

PraF UK 

PhDr. Anna Lysá, CSc.   – za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

JUDr. Tomáš Matúška – za študentskú časť AS PraF UK  

 

Č l e n o v i a – zamestnanecká časť 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.                                     

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

doc. Ing. Dagmar Pinková, CSc. 

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

JUDr. Rudolf Trella, CSc.  

 

Č l e n o v i a – študentská časť: 

Michal Bako 

Michael Kasarda 

Bc. Miroslav Kober – od 28. 9. 2010 

Ján Matušov – do 28. 6. 2010  

Martin Mičák 

JUDr. Vladislav Mičátek 

Bc. Lenka Trnkusová – do 30. 6. 2010 a následne od 28. 9. 2010 

Nakoľko členovia AS PraF UK za študentskú časť Ján Matušov a Lenka Trnkusová skončili 

v letnom semestri akademického roka 2009/2010 štúdium bakalárskeho študijného programu, 

ex lege im zaniklo členstvo v AS PraF UK. V doplňujúcich voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 

28. 9. 2010 boli za členov AS PraF UK zvolení: Bc. Lenka Trnkusová a Bc. Miroslav Kober. 
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AS PraF UK má Legislatívnu komisiu AS PraF UK ako svoju stálu poradnú komisiu. 

Zoznam členov Legislatívnej komisie AS PraF UK (akademického senátu do 27. 4. 

2010):    

Mgr. Milan Trylč – predseda 

JUDr. Eduard Burda, PhD.  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD. 

PhDr. Marta Havranová, CSc. 

JUDr. Vladislav Mičátek 

 

Zoznam členov Legislatívnej komisie AS PraF UK (akademického senátu od 27. 4. 2010; 

zvolení AS PraF UK dňa 22. 6. 2010): 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. – predseda  

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

Eduard Csudaj 

Mgr. Lenka Juhasová (po uzavretí manželstva Dufalová) 

Mgr. Katarína Lenhartová 

Mgr. Petronela Luprichová 

 

Legislatívna komisia AS PraF UK v marci 2010 pripravila návrh Zásad volieb do AS PraF 

UK, ktorý následne AS PraF UK schválil; v novembri 2010 pripravila návrh Rokovacieho 

poriadku Akademického senátu PraF UK, ktorý následne AS PraF UK schválil a v decembri 

2010 pripravila návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene             

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol postúpený na Rektorát 

Univerzity Komenského v Bratislave, na Radu vysokých škôl SR a na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

AS PraF UK na zasadnutí dňa 22. 6. 2010 konštituoval  Komisiu pre zostavenie 

koncepcie alternatívy podmienok pre prijímacie konanie pre bakalársky študijný program 

právo na PraF UK (ďalej len „komisia pre prijímacie konanie“), ktorej poslaním bolo a je 

zisťovať koncepcie prijímacieho konania na právnických a odborovo príbuzných fakultách, 

komparovať ich a vytvárať varianty návrhu koncepcie alternatív podmienok pre prijímacie 

konanie pre bakalársky študijný program právo na PraF UK. Komisia pre prijímacie konanie 

pritom mala a má vytvárať alternatívy k modelu prijímacieho konania na bakalársky študijný 
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program právo na PraF UK, ktorý prebiehal bez prijímacej skúšky. Tieto varianty mali 

prevažne obsahovať prijímaciu skúšku. 

 

Zoznam členov komisie pre prijímacie konanie: 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.. 

Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Martin Mičák 

JUDr. Vladislav Mičátek 

Mgr. Juraj Vačok, PhD. 

doc. PhDr. Tomáš Valent, Csc.. 

 

Komisia pre prijímacie konanie mala 5 zasadnutí a to v dňoch: 7. 9. 2010; 10. 9. 2010;         

12. 10. 2010; 9. 11. 2010; 6. 12. 2010. Komisia pre prijímacie konanie pripravila nové 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2011/2012 pre uchádzačov zo Slovenskej 

republiky a krajín Európskej únie, bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, 

ktoré AS PraF UK schválil dňa 20. 9. 2010. Kritéria na prijatie na PraF UK na bakalársky 

študijný program právo sú tak založené na: 

- 4 % (100 bodov) za výsledky zo strednej školy; 

- 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie predpokladov logického myslenia; 

- 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test.   

Okrem toho Študenti, ktorí úspešne absolvovali a dosiahli Cambridges International 

A Levels / AS Levels (Cambridgeský medzinárodný stupeň A, alebo Cambridgeský 

medzinárodný stupeň AS), budú prijatí bez prijímacích skúšok ako nadpočet prijatých 

študentov. Týmto počinom PraF UK ako prvá slovenská právnická fakulta zohľadňuje pri 

prijatí tzv. cambridgeskú maturitu, ktorú poskytuje University of Cambridge International 

Examinations (CIE), ktorá je svetovo najväčším a najprestížnejším poskytovateľom 

medzinárodných kvalifikačných skúšok (viac ako 9000 škôl v 125 krajinách sveta), a teda je 

zárukou kvality. Od tohto kritéria PraF UK očakáva záujem absolventov kvalitných 

zahraničných stredných škôl o štúdium na PraF UK a súčasne zvýšenie jej 

konkurencieschopnosti s ďalšími piatimi právnickými fakultami na Slovensku.      

Technicko-organizačnú spoluprácu pri príprave zasadnutí AS PraF UK a ďalších s činnosťou 

senátu súvisiacich záležitostí zabezpečuje sekretárka AS PraF UK Edita Gallová.   
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Akademický senát PraF UK mal v roku 2010 osem zasadnutí (2 zasadnutia AS PraF UK   

v zložení do 27. 4. 2010 a 6 zasadnutí AS PraF UK v zložení od 27. 4. 2010), ktoré sa 

uskutočnili v miestnosti č. 324 SB (Iuridicum) v sídle PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6       

v Bratislave (a zasadnutie dňa 6. 10. 2010 sa čiastočne uskutočnilo aj v Auditóriu Maximum 

Právnickej fakulty UK v Bratislave, taktiež v sídle PraF UK na Šafárikovom nám. č. 6             

v Bratislave ) a to v dňoch: 

 

 17. marca 2010; 

 31. marca 2010; 

 12. mája 2010; 

 22. júna 2010; 

 8. septembra 2010; 

 20. septembra 2010; 

 6. októbra 2010; 

 24. novembra 2010. 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil nasledujúce vnútorné 

predpisy PraF UK: 

1) Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty – vnútorný predpis PraF UK č. 2/2010 (zasadnutie dňa           

31. 3. 2010); 

2) Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – 

vnútorný predpis PraF UK č. 7/2010 (zasadnutie dňa 22. 6. 2010) – schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského dňa 23. 6. 2010; 

3) Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty – vnútorný predpis PraF UK č. 8/2010 (zasadnutie dňa            

22. 6. 2010); 

4) Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty – vnútorný predpis PraF UK č. 14/2010 (zasadnutie dňa          

24. 11. 2010); 
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Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval nasledujúce vnútorné 

predpisy PraF UK: 

 1) Smernica dekana PraF UK; Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2010/2011 – 

vnútorný predpis PraF UK č. 6/2010 (zasadnutie dňa 22. 6. 2010); 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil ďalšie významné 

dokumenty: 

1) Výročnú správu o činosti a hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za rok 2009 (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

2) Rozpočet Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2010 

(zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

3) Dodatok č. 1  ku kritériám  prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011 na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, ktorý je  v súlade 

s Vnútorným predpisom č. 14/2009 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa 

určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom 

roku 2010/2011 (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); 

4) Kritériá prijímacieho konania  na PraF UK pre uchádzačov prijímaných na štúdium 

na akademický rok 2011/2012 (zasadnutie dňa 22. 6. 2010); Kritériá prijímacieho 

konania na akademický rok 2011/2012 pre uchádzačov zo Slovenskej republiky 

a krajín Európskej únie, bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo 

(zasadnutie dňa 20. 9. 2010) – ukázala sa praktická potreba zmien v Kritériách 

prijímacieho konania na akademický rok 2011/2012 pre uchádzačov zo Slovenskej 

republiky a krajín Európskej únie, bakalársky študijný program právo, študijný 

odbor právo, ktoré AS PraF UK prijal na svojom zasadnutí dňa 22. 6. 2010             

a nakoľko AS PraF UK plánoval zmenu týchto kriterii pre nasledujúci akademický 

rok už aj skôr, ustanovil dňa 22. 6. 2010 Komisiu pre zostavenie koncepcie 

alternatívy podmienok pre prijímacie konanie pre bakalársky študijný program 

právo na PraF UK. AS PraF UK i dekan PraF UK využili výsledky práce tejto 

komisie a AS PraF UK dňa 8. 9. 2010 zrušil pôvodné Kritériá prijímacieho 

konania na akademický rok 2011/2012 pre uchádzačov zo Slovenskej republiky 

a krajín Európskej únie, bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, 

ktoré schválil dňa 22. 6. 2010 a schválil nové kritériá, ktoré boli následne 

zverejnené v zákonom predpokladanej lehote. 



 15 

 

 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval a schválil Informačné 

listy k nasledujúcim povinne voliteľným predmetom: 

1) Úvod do španielskej právnej terminológie I (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); 

2) Úvod do španielskej právnej terminológie II (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); 

3) Štylistika španielskych právnych textov I (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); 

4) Štylistika španielskych právnych textov II (zasadnutie dňa 31. 3. 2010). 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval a schválil Informačné 

listy k nasledujúcim výberovým predmetom: 

1) Kazuistika z rímskeho rodinného práva (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

2) Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

3) Akciová spoločnosť – výučba v ruskom jazyku (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

4) Letná škola európskeho práva informačných a komunikačných technológií – výučba 

v anglickom jazyku (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

5) Administratívnoprávne praktikum I (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

6) Administratívnoprávne praktikum II (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

7) Administratívnoprávne praktikum III (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

8) Správa školstva (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

9) Insolvenčné právo (zasadnutie dňa 17. 3. 2010); 

10)  E-justice (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); 

11) Právne dejiny ríše Inkov (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

12) Administrative Justice/Správne súdnictvo (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

13) Logická sémantika v práve (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

14) Predštátnicový seminár z trestného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

15) Predštátnicový seminár z právnych dejín Slovenska (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

16) Predštátnicový seminár z občianskeho práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

17) Predštátnicový seminár z rímskeho práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

18) Predštátnicový seminár z ústavného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

19) Predštátnicový seminár z finančného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

20) Predštátnicový seminár z pracovného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

21) Predštátnicový seminár z obchodného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

22) Predštátnicový seminár z medzinárodného práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

23) Predštátnicový seminár z teórie práva (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

24) Summer school José Antonio Jáuregui-south/east dialogue, development and 

democracy (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 
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Ďalej AS PraF UK schválil Volebnú komisiu pre voľby do AS PraF UK (zasadnutie 

dňa 31. 3. 2010); schválil návrh dekana na vymenovanie doc. JUDr. Vlasty Kunovej, CSc. za 

prodekanku PraF UK (zasadnutie dňa 31. 3. 2010); zaoberal sa vyhlásením výsledkov volieb 

do AS PraF UK a voľbou nových orgánov AS PraF UK (zasadnutie dňa 12. 5. 2010); 

prerokoval informáciu o prijímacom konaní a uložil dekanovi fakulty, aby predložil na ďalšie 

rokovanie senátu analýzu prijímacieho konania za predchádzajúce obdobia (zasadnutie dňa                

12. 5. 2010); prerokoval Čiastkovú analýzu prijímacieho konania na Právnickej fakulte UK na 

bakalársky študijný program (BŠP) za akademické roky 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

(zasadnutie dňa 22. 6. 2010); zvolil členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do 

samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte (zasadnutie dňa 22. 6. 2010); v doplňovacej voľbe schválil 

člena Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov (zasadnutie dňa 22. 6. 2010); prerokoval 

Informáciu o priebehu volieb do AS PraF UK, ktoré sa uskutočnili dňa 27. 4. 2010 

(zasadnutie dňa 22. 6. 2010); vyhlásil doplňujúce voľby do AS UK za študentskú časť 

akademickej obce PraF UK (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); vyhlásil voľby člena Študentskej rady 

vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce PraF UK (zasadnutie dňa 8. 9. 2010); 

zvolil členov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PraF UK (zasadnutie dňa       

8. 9. 2010); rokoval o medializácii PraF UK v lete a na jeseň 2010 (zasadnutie dňa 8. 9. 2010; 

zasadnutie dňa 24. 11. 2010); navrhol rektorovi UK udelenie Veľkej zlatej medaily Univerzity 

Komenského v Bratislave za významný príspevok k rozvoju európskeho práva, právnej vedy 

a právnej praxe v priestore Európskej únie predsedovi Súdneho dvora Európskej únie Prof. 

Dr. Dr.h.c.mult. Vassiliosovi Skourisovi (zasadnutie dňa 20. 9. 2010), táto medaila aj bola 

udelená; zaoberal sa časovým harmonogramom zasadnutí AS PraF UK (zasadnutie dňa        

20. 9. 2010); rokoval o výsledkoch kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na PraF UK – protokol o výsledku kontroly zo dňa 14. 9. 2010 (zasadnutie dňa                

24. 11. 2010); vyjadril podporu zachovaniu miestnosti v budove na Šafárikovom nám. č. 6                   

v Bratislave pre účely Európskeho združenia študentov práva Bratislava (ELSA Bratislava), 

(zasadnutie dňa 24. 11. 2010); a podobne. 

 Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa       

6. októbra 2010 volil kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. Na týchto voľbách bolo prítomných všetkých 21 členov AS PraF UK. Kandidátmi na 

kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na funkčné 

obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 boli (uvedení v abecednom poradí priezvisk): 

 



 17 

 

 

 

 doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., ktorý získal 3 platné hlasy a 

 prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., ktorý získal 17 platných hlasov. 

 Jeden hlasovací lístok bol neplatný. 

 Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 6. 

októbra 2010 zvolil za kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc.. 

 Akademický senát PraF UK zverejňuje zápisnice zo zasadnutí, vyhlásenia, oznamy      

a pozvánky na zasadnutia a iné dôležité dokumenty a informácie na webovej stránke PraF 

UK: http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3079; zároveň zverejňuje pozvánky na 

zasadnutia, vyhlásenia a ďalšie dôležité dokumenty na úradnej výveske AS PraF UK pred 

Študijným oddelením PraF UK na druhom poschodí Starej budovy v sídle PraF UK na 

Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.   

 Na komunikáciu s akademickou obcou PraF UK a s verejnosťou slúži v tomto roku 

novozriadená mailová schránka: senat@flaw.uniba.sk. 

 Práca v Akademickom senáte Univerzity Komenského je založená na efektívnej 

spolupráci zamestnaneckej a študentskej časti AS PraF UK, pričom treba vyzdvihnúť aj 

študentskú časť AS PraF UK, ktorá často prichádza s konštruktívnymi nápadmi.  

   

 

   V I .   V Ý V O J  F A K U L T Y  Z A  U P L Y N U L Ý  R O K   
 

A .  O B L A S Ť   V Ý C H O V Y  A   V Z D E L Á V A N I A   

 
Vzdelávací proces je dôležitou oblasťou, na ktorú je zameraná činnosť fakulty.  

Hodnotenie vzdelávacieho procesu sa  zameriava predovšetkým na kvalitatívnu stránku. 

Pozornosť sa venovala  študijným programom vo všetkých  stupňoch a formách štúdia. 

Podarilo sa  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. 

 

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: 

I. stupeň vysokoškolského štúdia: 

1. ročník – bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  

mailto:senat@flaw.uniba.sk


 18 

 

 

 

2. ročník - bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo, 

3. bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo,  

 

       II. stupeň vysokoškolského štúdia: 

1. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, 

2. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, 

      5.  ročník -  súvislé magisterské štúdium, magisterský študijný odbor právo (študenti, ktorí   

           mali prerušené štúdium, tesne pred štátnou skúškou a pod.) 

1. ročník – magisterský študijný program právo, študijný odbor právo  

           (študenti, ktorí mali prerušené štúdium, tesne pred štátnou skúškou a pod.) 

 

III. stupeň vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v 1., 2. a 3. ročníku. 

 

Externá forma štúdia: 

I. 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,  

II. 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. 

 

III. stupeň vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku 

 

 Kreditový systém štúdia sa vo všetkých formách a stupňoch štúdia na fakulte sa plne 

etabloval. 

Podstatu a funkcie kreditového systému štúdia si osvojili všetci učitelia a študenti ako 

nevyhnutný fakt. Avšak  pretrvávajú čiastočné problémy týkajúce sa obsahu (aktuálnej 

inovácie) informačných listov, aplikácií foriem hodnotenia ako i stanovovania prerekvizít. Ide 

najmä 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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Osobitná pozornosť sa venovala i aplikácii AIS2. Osvojovanie si uvedeného systému 

prinieslo isté problémy súvisiace s jeho používaním v praxi. Týkajú sa najmä dodržiavania 

zapisovania hodnotení učiteľmi do systému. Tu naďalej musí zohrávať úlohu osobná 

zodpovednosť učiteľov ako i vedúcich katedier. 

 

2. Počty študentov študujúcich v jednotlivých stupňoch štúdia, študijných programoch 

a formách štúdia 

 

Právnická fakulta sa postupným znižovaním počtu  študentov  zaraďuje medzi stredne 

veľké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ilustratívne  tabuľky ukazujú základné 

údaje od roku 2007.  

 

Tabuľka č. 1 – Počet študentov (SR) študujúcich na fakulte v rokoch 2007 – 2010  

Rok Počet študentov 

(spolu) 

Denné štúdium Externé štúdium PhD. 

denné 

PhD. 

externé 

2007 3043 1743 1190 38 72 

2008 2639 1673 853 48 65 

2009 2355 1587 652 59 57 

2010 2098 1384 592 65 57 

 

Tabuľka č. 2 – Počet študentov v dennej forme štúdia podľa jednotlivých ročníkov   

                          v rokoch 2007-2010 

Ročník Počet študentov  

rok 2010 

Počet študentov  

rok 2009 

Počet študentov 

rok 2008 

Počet študentov 

rok 2007 

1. Bc.   226   264   213   332 

2. Bc.   252   210   330   319 

3.Bc.   211   325   320   357 

4.(1.r.Mgr)   323   341   327   321 

5. Mgr.   372   447   483   414 

Spolu 1384 1587 1673 1743 

 

Tabuľky č. 1 a 2 ukazujú zastavenie kvantitatívneho nárastu počtu študentov 

v externej forme štúdia a od roku 2008 aj znižovanie počtu študentov v obidvoch stupňoch 

i formách vysokoškolského štúdia je plnením zámerov vedenia fakulty.. Nasledujúce tabuľky 



 20 

 

 

 

3a-3c ukazujú počty zapísaných zahraničných študentov za roky 2008-2010 v pomere k počtu 

zapísaných študentov so slovenskou štátnou príslušnosťou. 

 

Tabuľka č. 3a), 3 b), 3 c),  3d) – Počty zapísaných študentov vysokoškolského štúdia na        

                                                   Právnickej fakulte v rokoch 2007 až 2010. 

 

Tabuľka č. 3a) 

2007 Spolu Bc. Bc. Mgr. Mgr. PhD. PhD. 

Forma 

štúdia 

 denná externá  denná externá  denná externá  

Štátna 

príslušnosť 

 SR  

Zahr. 

SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR zahr. 

 3040/3043 1004 1 508/0 738 0 682/0 38 0 70 2 

 

 

Tabuľka č. 3b) 

2008 Spolu 

SR/SR+zahr. 

Bc. Bc. Mgr. Mgr. PhD. PhD. 

Forma 

štúdia 

 denná externá  denná externá  denná externá  

Štátna 

príslušnosť 

 SR  

Zahr. 

SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR zahr. 

 2639/2700 863 3 358/2 810 3 495/51 48 0 65 2 

 

 

Tabuľka č. 3c) 

2009 Spolu 

SR/SR+zahr. 

Bc. Bc. Mgr. Mgr. PhD. PhD. 

Forma 

štúdia 

 denná externá  denná externá  denná Externá  

Štátna 

príslušnosť 

 SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR zahr. 

 2355/2408 799 3 270/2 788 3 382/28 59 0 57 17 
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Tabuľka č. 3d) 

2010 Spolu 

SR/SR+zahr. 

Bc. Bc. Mgr. Mgr. PhD. PhD. 

Forma 

štúdia 

 denná externá  denná externá  denná Externá  

Štátna 

príslušnosť 

 SR zahr. SR/zahr. SR zahr. SR/zahr. 

 

SR zahr. SR zahr. 

 2098/2154 689 1 246/1 695 2 346/18 65 0 57 34 

 

Na štúdium sa v akademickom roku 2009/2010 prihlásilo 34 uchádzačov 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 (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). 

Na štúdium v dennej ani v externej forme štúdia nebol prijatý žiaden zahraničný uchádzač.  

Možno konštatovať, že počet zahraničných študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia 

nie je lichotivý. Tu vidíme možnosť v otvorení študijného programu v cudzom jazyku v priebehu 

dvoch - troch rokov. Len v III. stupni vysokoškolského štúdia sa podarilo radikálne zvýšiť počet 

študentov zo zahraničia. 

 

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 122 doktorandov, z toho 65 študentov 

doktorandského štúdia v dennej forme štúdia. 

 

Tabuľka č. 4 – počty doktorandov v dennej a externej forme štúdia v rokoch 2007-2010 

ROKY PhD.  

denné 

PhD. 

externé 

2007 38 72 

2008 48 67 

2009 59 57 

2010 65 57 
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 V tomto roku sa pokračovalo v  skvalitnení doktorandského štúdia. Do výučby sú 

zapojené všetky katedry (mimo Katedry právnej komunikácie, telovýchovy a športu). Stanovil 

sa pevný rozvrh výučby viacerých predmetov pre študentov v dennej forme štúdia 

a konzultácie pre študentov externej formy štúdia. 

 O doktorandské štúdium v externej forme štúdia prejavili záujem aj zahraniční 

uchádzači. Od akademického roku 2010/2011 boli prijatí 3 zahraniční uchádzači o externú 

formu PhD štúdia.  Predmety v študijnom programe pre týchto 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 

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. 

V minulom roku sa začalo pracovať (vzhľadom na viacero výhrad) na novom systéme 

prijímacieho konania. 
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Tabuľka č. 5 – Počet prijatých  uchádzačov o štúdium v rokoch 2007 až  2010 

 

 

Tabuľka č. 6 – 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 2019 875 2894 

2008/2009 1746 921 2667 

2009/2010 1195 574 1769 

2010/2011 1292 482 1774 

 

 

Tabuľka č. 7 – Počet zapísaných študentov (do 1. ročníka Bc.) v rokoch 2007 až 2010 

 

 

Ak si všimneme vyššie uvedené tabuľky porovnania počtu prijatých študentov a počtu 

zapísaných študentov v obidvoch formách štúdia, tak nám vychádza, 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, v externej forme štúdia  56. V roku  2009 bol rozdiel v dennej 

forme štúdia 37, v externej forme štúdia 99.  V roku 2010 bol rozdiel v dennej forme štúdia 

276 študentov, a v externej forme štúdia bol rozdiel 27. 

 Počet prijatých 

Forma štúdia/rok denná exter. Spolu 

2007 350 151 501 

2008 339 204 543 

2009 301 154 455 

2010 402 201 603 

 Počet zapísaných 

Forma štúdia/rok denná exter. Spolu 

2007 325 145 477 

2008 208 140 348 

2009 264 55 319 

2010 226 127 353 
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 Príčiny poklesu prihlásených uchádzačov o štúdium a najmä rozdielu medzi prijatými 

a zapísanými uchádzačmi o štúdium na bakalársky študijný program v dennej forme štúdia 

spočívajú v: 

- zvýšenej konkurencii na trhu poskytovania právnického vzdelávania 

(existencia šiestich právnických fakúlt na Slovensku), 

- blízkej dostupnosti zahraničných právnických fakúlt (Viedeň, Brno, 

Olomouc, Praha), 

- zmene systému kritérií prijímacieho konania (mnohí potenciálni uchádzači 

o štúdiu vzhľadom na kritériá PK prihlášku nezašlú), 

- v tom, že vynikajúci absolventi stredných škôl si prihlášku na štúdium 

dávajú ako „poistku“ na nimi prvoplánovanú vysokú školu. 

Pre nasledujúci akademický rok 2011/2012 sa pristúpilo k radikálnej zmene kritérií 

prijímacieho konania v tom, že na rozdiel od predchádzajúcich období fakulta pristúpi 

k vykonaniu overovania vedomostí uchádzačov formou prijímacej skúšky.  

Obsahovou náplňou prijímacej skúšky bude písomné overovanie predpokladov 

logického myslenia a písomný vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný 

kultúrny a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy. Takisto sa zvyšuje aj 

predpokladaný počet prijatých úspešných uchádzačov na 450 v dennej forme štúdia a 250 

v externej forme štúdia.  Prijímacia skúška bude písomná, pričom uchádzač môže získať 

maximálne 4 % za výsledky zo strednej školy (100 bodov),  maximálne 58 % (1450 bodov) 

za písomné overovanie predpokladov logického myslenia a  maximálne 38 % (950 bodov) za 

písomný vedomostný test.   

Zároveň sa fakulta rozhodla zohľadňovať jazykovú úroveň uchádzačov o štúdium. 

Študenti, ktorí úspešne absolvovali a dosiahli Cambridges International A Levels / AS Levels 

(Cambridgeský medzinárodný stupeň A, alebo Cambridgeský medzinárodný stupeň AS), 

budú prijatí bez prijímacích skúšok ako nadpočet prijatých študentov.  

 

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, 
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materiálno-technické zabezpečenie výučby, usporiadanie predmetov v rozvrhu (v dňoch, 

týždňoch), zabezpečenie a dostupnosť literatúry. K faktom kvalitatívnej povahy patria:  

kvalita prijatých uchádzačov, záujem študentov o predmety -  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 – na akademickej pôde Univerzity Komenského v Bratislave.  Tieto priestory treba 

považovať za veľmi provizórne a nie v plnej miere spĺňajúce 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. 

Od začiatku akad. roku 2010/2011 sa externá forma výučby prebiehajúca v strediskách 

mimo Bratislavy (Kaskády, Nové mesto nad Váhom) presunula do Bratislavy.  

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,  úrovne 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. 

Na ľahkú váhu nemožno brať ani poznatky získané anketou študentov, ktorá hodnotí 

aj úroveň pedagogického procesu. S jej výsledkami sú oboznamované kolégium dekana, 

katedry prostredníctvom priamej účasti dekana fakulty na zasadnutiach katedier. Tu bude 

nevyhnutné zamerať sa na zvýšenie počtu študentov zúčastnených na ankete, aby 

vypovedacia hodnota výsledkov bola viac objektívna. 
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Za významné pre skvalitnenie pedagogického procesu a jeho administratívne zvládnutie 

treba považovať za zavedenie AIS 2. Všetci učitelia a pracovníčky študijného oddelenia 

absolvovali školenie pre osvojenie si práce v tomto programe. 

 

 

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 piatich 

rokoch. 

 

 

 

 

 

Tabuľky č. 8a),8b),8c) 8 d) –  Absolventi na Právnickej fakulte v  rokoch  2007 až 2010 

 

Tabuľka č. 8a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2007 Denné  

SR/zahr. 

Externé  

SR+zahr. 

Spolu  

Bc. 3/0 139 142 

Mgr.  413/6 262 681 

PhD. 1/0 7 8 
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Tabuľka č. 8 b) 

 

 

 

Tabuľka č. 8c) 

 

 

 

Tabuľka č. 8d) 

 

 

V roku 2010 na PraF UK štúdium úspešne ukončilo v dennej forme v magisterskom 

študijnom odbore právo 346 študentov, v externej forme štúdia v magisterskom študijnom 

odbore právo to bolo 86 študentov. 

V bakalárskom študijnom odbore v roku 2010 štúdium úspešne ukončilo štúdium  

v dennej forme štúdia 305 študentov, v externej forme štúdia 137 študentov.  

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 

2008 Denné  externé  zahr. 

(denné/externé) 

Spolu  

Bc. 311 147 0/0 458 

Mgr.  359 208 5/46 618 

PhD. 11 5 0/0 16 

2009 Denné  externé  zahr. 

(denné/externé) 

Spolu  

Bc. 317 102 1/0 420 

Mgr.  261 187 0/0 448 

PhD. 10 12 0/2 24 

2010 Denné  externé  zahr. 

(denné/externé) 

Spolu  

Bc. 305 137 2/0 444 

Mgr.  346 86 1/0 433 

PhD. 6 28 0/1 35 
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vedeckej rady fakulty. V prípade absolventov Právnickej fakulty UK v Bratislave je tento 

počet zanedbateľný.  

V súčasnosti má fakulta pripravený dotazník pre absolventov fakulty, ktorý bude 

v nasledujúcom semestri distribuovať a na základe získaných odpovedí urobí prvú analýzu 

úrovne absolventov fakulty. 

 

 

7. Významné aktivity 

 

Na základe poslednej akreditácie získala fakulta oprávnenie školiť doktorandov v týchto 

študijných programoch v dennej a externej forme štúdia: 

 

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 u študijných 

programov v III. stupni vysokoškolského štúdia trestné právo a medzinárodné právo. 

V roku 2010 naďalej pokračoval proces zvyšovania ponuky výberových predmetov 

vyučovaných v cudzom jazyku (najmä v anglickom jazyku). Na fakulte sa prednášajú 

v cudzom jazyku nasledujúce výberové predmety: 

 

Predmety vyučované v cudzom jazyku 

PraF.KSEP Administrative Justice 

PraF.KOFHP Akciová spoločnosť 

PraF.KOFHP EC - Competition Law 

PraF.KMPEP EU Law 

PraF.KOFHP Globálne režimy PDV a trans. technológií  (1), (2) 

PraF.KÚP Human Rights and Freedom in the Jurisdi. 

PraF.KPPSZ International and Eurpean Labour Law 

PraF.KTPKK Introduction to Slovakian Criminal Law 

PraF.KOP Judicial Protection in EU 

PraF.KOFHP Komparatívne sútazné právo (1), (2) 

PraF.KOFHP Legal writing 
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PraF.KEVPIT Letná škola európskeho práva informačných a komunikačných technológií 

PraF.KOFHP Medzinárodná obchodná arbitráž (1), (2) 

PraF.KOFHP Medzinárodné zdaňovanie (1), (2) 

PraF.KOFHP Negociácia (1),  (2) 

PraF.KOFHP Obchodné transakcie 

PraF.KOFHP Právo v globálnej spoločnosti (1), (2) 

PraF.KOFHP Simulovaný súdny spor (1), (2) 

PraF.KOFHP Správa, riadenie a kontrola korporácií (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika anglických právnych textov (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika francúzskych právnych textov  (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika nemeckých právnych textov  (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Štylistika španielskych právnych textov  (1), (2) 

PraF.KOFHP Ústavné právo U.S.A. 

PraF.KÚP Ústavný systém Francúzskej republiky 

PraF.KOFHP Úvod do amerického práva 

PraF.KPKTŠ Úvod do anglickej právnej terminológie  (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do francúzskej právnej terminológie (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do nemeckej právnej terminológie  (1), (2) 

PraF.KPKTŠ Úvod do španielskej právnej terminológie  (1), (2) 

PraF.KÚP Vplyv judikatúry súdov na ES na úst.pr. 

PraF.KOFHP Základy rakúskeho súkromného práva ( (1), (2) 

PraF.KOFHP Základy súdneho práva USA 

 

 

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 Právnickú fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

Fakulta v tomto roku ponúka výučbu v anglickom jazyku v treťom stupni 

vysokoškolského vzdelávania. Od septembra 2010 začala fakulta v II. stupni vysokoškolského 

vzdelávania s výučbou niektorých predmetov v ruskom jazyku. 
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Ako v každom roku aj v roku 2010 sa objavili aj závažné porušenia disciplíny zo 

strany študentov, ktoré musela riešiť disciplinárna komisia fakulty. Vo väčšine prípadov išlo 

o podvody v súvislosti so štúdiom.   

 

Záver 

 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. 

 

 

Disciplinárna komisia Právnickej fakulty UK 

V roku 2010 Disciplinárna komisia PraF UK zasadala  päťkrát. 

 

1. Na zasadnutí 24.3.2010 sa prerokovával spor študentov Petra M. a Filipa P. Spor na 

tomto zasadnutí nebol ukončený, boli predvolaní ďalší svedkovia. 

 

2. Na zasadnutí dňa 14.4.2010 sa prerokovávali neuhradené školné a poplatky súvisiace 

so štúdiom. Boli predvolaní 17 študenti. Pätnásti z nich po doručení predvolania na 

rokovanie disciplinárnej komisie fakulty školné uhradili, dvoch študentov 

disciplinárna komisia navrhla zo štúdia vylúčiť.  

 

3. Na zasadnutí disciplinárnej komisie 5.5.2010 boli predvolaní študenti Peter M. a Filip 

P. (pokračovanie sporu z 24.3.2010) a ďalší študenti, ktorí neuhradili školné 

v stanovenej lehote. Zasadnutie disciplinárnej komisie sa nekonalo, nakoľko komisia 

nebola uznášaniaschopná. 

 

4. Na zasadnutie disciplinárnej komisie dňa 9.6.2010 boli pozvaní študenti Peter M. 

a Filip P. a svedkovia k danej veci. Spor bol ukončený návrhom na podmienečné 

vylúčenie zo štúdia Petra M.  
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Ďalej boli na toto zasadnutie pozvaní štyria študenti, ktorí neuhradili poplatky 

súvisiace so štúdiom v stanovenom termíne. Títo študenti po doručení pozvánky na 

zasadnutie disciplinárnej komisie školné uhradili. 

 

5. Na zasadnutie disciplinárnej komisie dňa 1.7.2010 bol pozvaný študent Ing. Pavol Š. 

Pozvaný bol na základe podnetu študentov, ktorí vo svojom podnete uviedli, že ich 

menovaný v snahe o vyslovenie podpory kandidátom do senátu uviedol do omylu 

a označili konanie tohto študenta za podvodné. Študenti v podnete uviedli, že ich 

mená boli použité na iný účel, ako bolo pôvodne deklarované. Disciplinárna komisia 

navrhla menovaného vylúčiť zo štúdia. 

 

 

 

B .  R I G O R Ó Z N E  S K Ú Š K Y  
 

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 

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 v právnických študijných odboroch - 

v študijnom programe 3.4.1 právo akademický titul doktor práv (v skratke JUDr.). 

 

Tabuľka č. 9 –   Štatistika počtu rigoróznych prihlášok za predchádzajúce 

                           roky 2002 – 2010 

 

Rok Prihlásení na 

RK domáci 

Prihlásení na 

RK zahranič. 

Vykonali RS 

domáci 

Vykonali RS 

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 

2010 193 0 106 2 
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K 31. 12. 2010 bolo na Referáte pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác spolu: 

193 podaných nových prihlášok, 

108 uchádzačov vykonalo rigoróznu skúšku do 31. 12. 2010, z toho 2 zahraniční, 

12 zrušených prihlášok v kalendárnom roku 2010, 

10 rigorozantov prepracováva rig. prácu, 

  4 rigorozanti nevyhoveli na RS ani na druhýkrát. 

 

Rigorózne konanie sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave sa od mája 2010 okrem iného  

riadi novelizovaným Vnútorným predpisom č. 5/2010 – Smernica rektora UK v Bratislave    

„o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského 

v Bratislave“. 

 

Prehľad počtu absolventov, ktorí vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu práce v roku 

2010 podľa jednotlivých katedier vidíme v nasledujúcej tabuľke: 
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Tabuľka č. 10 – Prehľad o uskutočnených rigoróznych skúškach v roku 2010 

 

Študijné predmety 

Dátum 

rig. skúšky 

OPH OPP ÚP 

naši 

ÚP- 

zahr 

PP SP TPH TPP HaFi OP TŠ DŠ MP Sú- 

čet 

12.01.2010 - - 2 1 - - - - - - - - -    3 

19.01.2010 - - - - - 1 - - - - - - -    1 

22.01.2010 - - - - - - 4 - - - - - -    4 

08.02.2010 - - - - - - - - - - - - 1    1 

23.02.2010 - - 2 - - - - - - - - - -    2 

26.02.2010 5 2 - - - - - - - - - - -    7 

02.03.2010 - - - - - - 3 - - - - - -    3 

04.03.2010 - - - - - - - - 5 7 - - -   12 

26.03.2010 - 1 - - - - - - - - - - -    1 

31.03.2010 - - - - - - - - - - 3 - -    3 

26.04.2010 - - 5 - - - - - - - - - -    5 

03.05.2010 - - - - - - - 4 - - - - -    4 

04.05.2010 - - - - - - - - 1 8 - - -    9 

19.05.2010 - - - - 2 - - - - - - - -    2 

25.05.2010 - - - - - 1 - - - - - - -    1 

04.06.2010 2 1 - - - - - - - - - - -    3 

17.06.2010 - - - - - - 4 - - - - - -    4 

18.06.2010 - - - - - - 2 2 - - - - -    4 

25.06.2010 1 1 - - - - - - - - - - -    2 

29.06.2010 - - 2 - - - - - - - - - -    2 

30.06.2010 - - - - - - - - - - - 1 -    1 

01.07.2010 - - - - - - - - - 4 - - -    4 

25.08.2010 - - 2 - - - - - - - - - -    2 

03.09.2010 - - - - - - - - - - - - 2    2 

29.09.2010 - - - 1 - - - - - - - - -    1 

15.10.2010 - - - - - - - 4 - - - - -    4 

22.10.2010 - - 2 - - - - - - - - - -    2 

09.11.2010 - - 1 - - - - - - - - - -    1 

11.11.2010 - - - - - - - - - 4 - - -    4 

29.11.2010 - - - - - 1 - - - - - - -    1 

03.12.2010 - - - - - - 3 1 - - - - -    4 

06.12.2010 - - 2 - - - - - - - - - -    2 

08.12.2010 - - - - - - 3 - - - - - -    3 

14.12.2010 - - - - - - 2 2 - - - - -    4 

S ú č e t 8 5 18 2 2 3 21 13 6 23 3 1 3 108 

 

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. 

 

 

V nasledujúcej časti uvádzame vekovú štruktúru absolventov rigorózneho konania za 

kalendárny rok 2010, v porovnaní s kalendárnymi rokmi 2008 a 2009. 
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Tabuľka č. 11 – Veková štruktúra absolventov  rigoróznych skúšok -  rok 2008 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2008 

do 31.12.2008 

S P O L U 

naši 

Z toho  

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

 n + z. 

24 6 3 - - 6 3 

25 14 6 - - 14 6 

26 18 9 - - 18 9 

27 11 5 - - 11 5 

28 8 5 1 1 9 6 

29 12 8 1 - 13 8 

30 – 34 24 11 3 - 27 11 

35 – 39 21 10 5 2 26 12 

40 a viac 12 4 9 2 21 6 

S p o l u 126 61 19 5 145 66 
 

Tabuľka č. 12 – Veková štruktúra absolventov  rigoróznych skúšok -  rok 2009 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2009 

do 31.12.2009 

S P O L U 

naši 

Z toho  

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

 n + z. 

24 5 3 - - 5 3 

25 7 4 - - 7 4 

26 24 17 - - 24 17 

27 15 11 - - 15 11 

28 5 4 - - 5 4 

29 11 6 - - 11 6 

30 – 34 22 14 2 - 24 14 

35 – 39 10 6 1 - 11 6 

40 a viac 6 3 6 - 12 3 

S p o l u 105 68 9 - 114 68 
 

Tabuľka č. 13 – Veková štruktúra absolventov  rigoróznych skúšok -  rok 2010 

Dosiahnutý vek 

od 01.01.2010 

do 31.12.2010 

S P O L U 

naši 

Z toho  

Ž E N Y 

u nás 

S P O L U 

zahraniční 

Z toho 

Ž E N Y 

zo zahr. 

CELKOM 

naši 

a zahr. 

Z toho 

ženy 

 n + z. 

23 2 0 0 0 2 0 

24 3 3 0 0 3 3 

25 17 13 0 0 17 13 

26 16 9 0 0 16 9 

27 14 10 0 0 14 10 

28 11 7 0 0 11 7 

29 10 7 0 0 10 7 

30 – 34 21 14 0 0 21 14 

35 – 39 7 2 0 0 7 2 

40 a viac 5 2 2 1 7 3 

S p o l u 106 67 2 1 108 68 
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Z uvedených údajov v tabuľke  č. 13 vyplýva, že v roku 2010 sme mali aj dvoch 

absolventov rigorózneho konania, ktorí  mali vek 23 rokov. 

Okrem toho celkový počet absolventov rigorózneho konania za jednotlivé roky 2008, 

2009 a 2010 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 sa do tohto 

dátumu  uskutočnilo prijatie na rigorózne konanie. 

Tabuľka č. 14  – Prehľad o počte rigorozantov  za kalendárny rok  2010 podľa      

                             študijných   predmetov 

Študijný predmet Predseda komisie 

Počet 

rigoroz. po 

vykonaní 

RS 

Z toho 

zahra- 

niční 

Čakajúci 

na 

vykon. 

RS 

Dejiny štátu 

a práva 

 

Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 1 0 0 

 

Teória štátu 

 a práva 

 

Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc. 

Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. 
3 0 2 

 

 Ústavné právo 

 

Prof. JUDr. Marián Posluch, CSc. 

Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

Doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. 

18 2 0 

Správne právo 

Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. 

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

3 0 2 

 

Hospodárske    

a finančné právo 

 

Prof. JUDr. Kubíček, CSc. 6 0 0 

 

Obchodné právo 

 

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
23 0 6 

 

Pracovné právo 

 

Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
2 0 8 

 

Trestné právo   

hmotné 

 

Doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

Doc. JUDr. Yveta Turayová, CSc. 

Doc. JUDr. Margita Prokeinová,PhD. 

21 0 7 

 

Trestné právo  

procesné 

 

Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.   

Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
13 0 2 
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Medzinárodné právo 

 

Doc. JUDr. František Poredoš, CSc. 3 0 3 

 

Očianske právo     

hmotné 

 

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., 

mim. prof. 

Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. 

8 0 12 

 

Občianske právo   

procesné 

 

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., 

mim. prof. 

Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

5 0 14 

 

Prehľad o rigorozantoch v roku 2010 podľa študijných predmetov
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Počet Počet rigorozantov po vykonaní RS

Z toho zahraniční

Čakajúci na vykon. RS

 
 

 

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. 
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C .  O B L A S Ť  V E D E C K O V Ý S K U M N E J  Č I N N O S T I  A  G R A N T O V   

 
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. 

 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. 

 

Personálne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti  

Fakulta za rok 2010 vykazuje v súhrne celkom 79 vysokoškolských učiteľov na plný 

pracovný úväzok, 29 na kratší pracovný čas, 24 výskumných pracovníkov a 65 doktorandov 

denného štúdia.  

Tabuľka č. 15 –  Veková štruktúra pracovníkov VaV: 

vek spolu z toho ženy 

Menej ako 25 rokov 0 0 

25 – 34 rokov 54 16 

35 – 44 rokov 22 11 

45 – 54 rokov 18 12 

55 – 64 rokov 30 11 

65 a viac rokov 9 5 

S P O L U: 133 55 

 
 

Tabuľka č. 16 –  Zamestnanci výskumu a vývoja – pedagogickí (vrátane VaV): 

 spolu z toho ženy 

Zamestnanci VaV spolu 

(z toho 65 denní doktorandi) 

169 88 

Výskumníci 169 88 

s VŠ kvalifikáciou 169 88 

v tom s Bc. vzdelaním 0 0 

v tom s úpl. VŠ vzdelaním 21 12 

v tom s vyššou kvalifikáciou 

(DrSc; CSc; PhD; Doc; Prof.) 

45 20 

 

Finančné zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti 

Tabuľka č. 17 –  Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj: 

 spolu z toho 

zo štátnych zdrojov 

Výdavky na výskum a vývoj 210 941,99  € 210 941,99  € 

Bežné výdavky 210 941,99  € 210 941,99  € 

V tom osobné náklady 187 648,32  € x 

V tom ostatné bežné náklady   23 293,67  € x 

S P O L U 421 883,98  € 421 883,98  € 



 38 

 

 

 

Habilitačné a inauguračné konania v roku 2010 

Výrazným prínosom do oblasti vedy a výskumu sú habilitačné a inauguračné konania.    

V  roku 2010 sa neuskutočnilo  žiadne habilitačné konanie. 

 

V uvedenom roku sa uskutočnilo jedno inauguračné konanie: 

 

Meno a priezvisko: Odbor 

Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. 3.4.3. Ústavné právo 

 

Téma inauguračnej  prednášky: 

Moderní ústava v členských státech EÚ. 

 

Riešenie vedeckovýskumných grantových projektov 

Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti na  

PraF UK zohrávalo aj v roku 2010 riešenie vedeckovýskumných projektov podporovaných 

a financovaných prostredníctvom grantov. 

      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 

 

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 2010 bola Právnická fakulta zapojená do riešenia 5 vedeckovýskumných 

projektov  typu VEGA. Vedeckopedagogickí zamestnanci fakulty boli riešiteľmi 

nasledovných grantových úloh:  

 

   
 Pridelená 

suma v € 

Pridelená  

suma v  € 

 Typ  Číslo  
Názov projektu  Bežné 

prostriedky  

 Kapitálové 

prostriedky    

1  VEGA  1/0676/08  Metodológia    právnej vedy 664  0  

2  VEGA  1/0520/08  
Medzinárodná obchodná arbitráž 

v nových členských štátoch EÚ 
2 031  0  

3  VEGA  1/0494/08  

Optimálny model volebného systému do 

EP na základe komparatívnych skúseností 

z volebných systémov členských štátov 

1 494  0  
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4  VEGA  1/0522/08  

Najnovšie tendencie v rozhodovacích 

procesoch EÚ a ich dopad na proces 

implementácie práva EÚ v podmienkach 

SR 

1 295  0  

 VEGA 2/0122/10 
Práva viažúce sa k auditívnej 

a audiovizuálnej vedeckej dokumentácii 
724 638 

 

Bežné prostriedky spolu:        6. 208 eur  

Kapitálové prostriedky spolu:    638 eur  

 

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. Preto, po zverejnení výzvy  

Ministerstva školstva SR vo februári 2010 na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty 

VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011,  bola táto  Referátom zahraničných vzťahov 

a grantovej politiky oznámená písomne na všetky katedry a pracoviská fakulty. Zároveň boli 

ich pracovníci vyzvaní, aby sa zapojili do riešenia grantových úloh a v prípade podania 

žiadosti o tejto skutočnosti informovali referát. 

 

   O podaní žiadosti o dotáciu na nové projekty VEGA informovalo Referát zahraničných 

vzťahov a grantovej politiky len  6 riešiteľov z týchto súčastí fakulty: 

- Katedra právnych dejín – 1 žiadosť o dotáciu na projekt 

- Katedra teórie práva a sociálnych vied – 3 žiadosti o dotáciu na projekty 

- Katedra občianskeho práva – 1 žiadosť o dotáciu na projekt 

- Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky – 1 žiadosť o dotáciu na 

projekt. 

 

     Niektorí  riešitelia, ktorí podali žiadosť, referát neinformovali, preto  z uvedeného dôvodu 

sa nedá presne určiť koľko žiadostí za fakultu bolo spolu podaných. 

 

     Na webovej stránke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky hodnotenia 

projektov VEGA ( viď žiadosti podané v roku 2010 ) so začiatkom riešenia v roku 2011 

schválené predsedníctvom VEGA, ktoré sa predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. V zoznamoch boli uvedené projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení, 
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pričom však nešlo už o zoznam financovaných projektov v roku 2011. Projekty, na ktoré bola 

podaná žiadosť a neboli v zoznamoch, boli vyradené z formálneho hľadiska už pred 

hodnotiacim procesom alebo po hodnotení sa nedostali do skupiny vybraných projektov,       

t.j. nedosiahli komisiou stanovenú hranicu bodov. Zoznam projektov, ktorým bola pridelená 

dotácia, bude známy neskôr, v čase písania správy ešte nebol zverejnený. 

 

     Do hodnotiaceho procesu Komisie VEGA č. 13 pre vedy ekonomické a právne sa za 

fakultu dostalo nasledovných 7  projektov ( či budú aj financovaná bude známe neskôr ):  

 

- názov projektu: Ústavné inovácie v systéme deľby moci – potreby a alternatívy v SR; 

riešiteľ: doc. JUDr. Branislava Fridrich, PhD. 

- názov projektu: Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom 

európskom a medzinárodnom práve; riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

- názov projektu: Doktrína prirodzeného práva v teórii a tvorbe práva, jej vývoj 

v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv; riešiteľ: doc. JUDr. Matúš 

Nemec, PhD. 

- názov projektu: Právna úprava rozvodu manželstva v SR a v európskych súvislostiach; 

riešiteľ: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

- názov projektu: Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach SR; 

riešiteľ: doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

- názov projektu: Historická analýza platného systému práva v SR; riešiteľ: PhDr. JUDr. 

Tomáš Gábriš, PhD. 

- názov projektu: Vojnové a súvisiace trestné činy a ich trestanie v súčasnosti; riešiteľ: 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

  

     

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 sa realizoval v roku 2010 jeden projekt  typu KEGA: 

 

    
 

Pridelená suma 
Pridelená  

Suma 

 Rok  Typ  Číslo  
Názov projektu Bežné  

prostriedky 

Kapitálové 

prostriedky   

1  2010  KEGA  3/7511/09  

Výskum kvality formácie 

a vedecko-kvalifikačných 

výstupov mladých právnych 

vedcov SR prostredníctvom 

participácie na tvorbe 

modelového e-vedeckého 

časopisu (HISTORIA ET 

THEORIA IURIS) 

7 089 €  0 € 
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Bežné prostriedky spolu:        7.089 eur 

kapitálové prostriedky spolu:         0 eur 

 

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 aj v týchto typoch projektov ide o  klesajúcu tendenciu. Po 

zverejnení  výzvy Ministerstva školstva SR vo februára 2010 na podávanie žiadostí o novú 

dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2011, bola táto písomne 

oznámená na všetky súčasti fakulty s výzvou, aby potenciálni riešitelia na ňu reagovali. 

 

     Na Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky na základe výzvy bolo oznámené 

podanie jednej žiadosti  a to Katedrou právnych dejín. Iné katedry neoznámili podanie 

žiadosti, nedá sa preto s istotou určiť, či boli podané aj ďalšie žiadosti. 

 

     Na stránkach ministerstva školstva je zverejnené, že informácia o priebehu hodnotenia 

podaných žiadostí o dotáciu KEGA je sprístupnená samotným žiadateľom v on-line systéme 

po prihlásení. Doposiaľ však neboli zverejnené informácie, ktorým projektom bola pridelená 

dotácia. 

 

 

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  v roku 2010 podali celkom 29 žiadostí o grant UK, 

z toho bolo schválených 14 žiadostí.  

Zapojili sa  do riešenia nasledovných  projektov tohto typu:  

1. Číslo projektu : UK/522/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Práca slovenskej subkomisie pre občianske právo pri príprave občianskeho 

zákonníka z roku 1950  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Petra Capandová  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  
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Pridelená suma - 630 bežné : 1 240 eur  

Pridelená suma – 

2. Číslo projektu : UK/171/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Ochrana investorskej verejnosti na finančnom trhu – efektivita prostriedkov 

finančného a trestného práva pri poskytovaní ochrany  

Zodpovedný riešiteľ : JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD.  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 700 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

3. Číslo projektu : UK/333/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Zločiny proti budúcim generáciám v medzinárodnom trestnom práve  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Matúš Huťka  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 200 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

4. Číslo projektu : UK/452/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Náhrada nemateriálnej ujmy v občianskoprávnych a obchodnoprávnych 

vzťahoch – legislatíva a judikatúra v SR  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Lenka Juhasová  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 630 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

5. Číslo projektu : UK/578/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Pripravenosť rozpočtovej legislatívy SR v kontexte zavedenia eura  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Matej Kačaljak  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 330 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

6. Číslo projektu : UK/397/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Skúmanie európskych prameňov práva a ich vzájomných vzťahov  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Rudolf Kasinec  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 200 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

7. Číslo projektu : UK/555/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Trestné činy daňové – teoreticko-praktické aspekty slovenskej právnej úpravy 

v nadväznosti na právo ES a EÚ  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Martin Krnáč  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 600 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

8. Číslo projektu : UK/103/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Obchodnoprávne aspekty zjednocovania zmluvného práva na Slovensku a v 

rámci EÚ  
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Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Lenka Kukučková  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 300 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

9. Číslo projektu : UK/126/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Kriminalistické skúmanie a jeho význam pre dokazovanie v trestnom konaní  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Matej Maceják  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 100 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

10. Číslo projektu : UK/528/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Rozvoj a vplyv rôznych sadzieb miestnych daní a poplatkov vybraných obcí   

a miest SR  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Jozef Melich  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 670 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

11. Číslo projektu : UK/469/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Finančná a hospodárska kríza ako zlyhanie práva a hľadanie východísk pre 

zamedzenie prehlbovania a zopakovania krízy - podiel a úloha práva na vzniku            

a následnom riešení finančnej a hospodárskej krízy v kontexte európskej právnej 

regulácie  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Vladislav Mičátek  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 400 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

12. Číslo projektu : UK/394/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Vplyv Lisabonskej zmluvy na činnosť a postavenie NR SR  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Katarína Mravíková  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 600 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

13. Číslo projektu : UK/488/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Suverenita štátu a EÚ  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Michal Mrva  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné : 1 340 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  

14. Číslo projektu : UK/478/2010  

Typ : Grant UK  

Názov : Implementácia aktuálnych potrieb a poznatkov aplikačnej praxe vo výučbe 

Stavebného práva  

Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Ján Škrobák , PhD.  

Súčasť UK : PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava  

Pridelená suma - 630 bežné :     850 eur  

Pridelená suma - 710 kapitálové : 0 eur  
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Bežné prostriedky spolu:      16 160 eur  

Kapitálové prostriedky spolu:       0 eur  

 

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 grantových úloh, pričom cieľom fakulty je, aby 

sa všetci doktorandi I. a II. ročníka každý rok zapojili do riešenia týchto projektov. 

Z uvedeného dôvodu Referát zahraničných stykov a grantovej politiky v predstihu písomne 

informuje všetky katedry a ich doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov 

o možnosti podať žiadosť o grant UK a po zverejnení výzvy Rektorátu UK, opätovne písomne 

oznamuje všetky potrebné informácie týkajúce sa prijímania žiadostí  na ďalší rozpočtový 

rok.  

 

GRANTY   APVV 

 

Agentúrou  na podporu výskumu a vývoja boli v roku 2010 na fakulte podporované 

a financované dva projekty, s termínom ukončenia do konca  tohto roka.  

 

Číslo projektu:   APVV-0540-07 

Názov: Identifikácia úlohy práva v globálnej spoločnosti prostredníctvom inovácií 

v metodike výučby   
Zodpovedný riešiteľ: prof. 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 € 

 

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja v máji 2010 zverejnila výzvu na predkladanie 

žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy 

a techniky – VV 2010. O tejto výzve boli informované všetky katedry a súčasti fakulty s tým, 

aby jej venovali pozornosť a prerokovali možnosť podať žiadosť na riešenie projektu 

výskumu a vývoja. 
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     V stanovenom termíne podali žiadosť nasledovné štyri katedry  fakulty: 

- Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- Katedra právnych dejín 

- Katedra správneho a environmentálneho práva 

 

     Dňa 28.01.2011 boli na webovej stránke APVV zverejnené zoznamy schválených 

a neschválených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov 

v jednotlivých odboroch vedy a techniky. Z podaných žiadostí uvedených katedier fakulty 

boli schválené dve žiadosti:  Katedry právnych dejín, ktorej názov projektu je: „Kontinuita 

a diskontinuita práva na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR“ 

a zodpovedným riešiteľom projektu je prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.. Schválený projekt 

Katedry správneho a environmentálneho práva má názov: „Právna úprava správneho 

súdnictva v Slovenskej republike“ a zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Marián Vrabko, 

CSc.  

 

 

ZAHRANIČNÉ  GRANTY 

 

1. Projekt: JEAN  MONNET  MODUL  

Názov:: Constitutional Law of the Eurpean 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 Eurpean Studies (SENT). 

 

Trvanie projektu: začiatok rok 2008, koniec rok 2010 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. 

Finančné prostriedky neboli zatiaľ poskytnuté. 
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3. Projekt v rámci programu E.MA  

Názov projektu: Eurpean 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. 

Zodpovedný riešiteľ: prof. 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. 

 

     5. V rámci zmluvnej spolupráci realizuje na fakulte prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

projekt s názvom: Diploma in an Introduction to Englisch and Eurpean Union Law 

 ( Cambridge ). 

 

Tabuľka č. 18 – Granty za rok 2010 

 
Granty za rok 2010 

Por. 
Druh 
projektu Názov projektu 

Zodpovedný 
riešiteľ Spoluriešitelia 

Objem 
poskytnutých 

Začiatok 
riešenia 

Ukončenie 
riešenia 

čís. projektu       
finančných 
prostriedkov 

projektu projektu 

1 
EK - 
vedecký 

Jean Monet Modul č. 
07/0146 - Constitutional Law 

of the EU       ( Ústavné 
právo EÚ) 

doc. JUDr. 
Vlasta Kunová, 
CSc. 

univ.prof. PeterFischer, 
Dr. Ing. Michal Siman 27 500 € 2007 2010 

2 EK  

LLP/Erasmus/Thematik 
Networks "The Network of 
Eurpean Studies (SENT)" 

doc. JUDr. 
Vlasta Kunová, 
CSc. 

JUDr. PhDr. Lucia 
Mokrá, PhD., prof. Ing. 
Zlatica Ivaničová 0 € 2008 2010 

3 E.MA 

Eurpean Master´s Degree in 
Human Righst and 
Democratisation 

doc. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc.   5 500 € 2008 neurčito 

4 
zmluvná 
spolupráca 

Diploma in an Introduction to 
English and Eurpean Union 
Law (Cambridge) 

doc. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc.   9 626 € 2008 2010 

5 
APVV-
0540-07 

Identifikácia úlohy práva v 
globálnej spoločnosti 
prostredníctvom inovácií v 
metodike výučby 

doc. JUDr. Mária 
Patakyová, CSc.   8.338.000,- Sk 2008 2010 

6 
APVV-
0086-07 Správne konanie 

prof. JUDr. 
Marián Vrabko, 
CSc.   5.537.000,- Sk 2008 2010 

7 Grant UK 

Práca slovenskej subkomisie 
pre občianske právo pri 
príprave občianskeho 

Mgr. Petra 
Capandová   1 240 € 2010 2010 
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zákonníka z roku 1950 

8 Grant UK 

Ochrana investorskej 
verejnosti na finančnom trhu 
- efektivita prostriedkov 
finančného a trestného 
práva pri poskytovaní 
ocharny 

JUDr. Ľubomír 
Čunderlík, PhD.    700 € 2010 2010 

9 Grant Uk  

Zločiny proti budúcim 
generáciám v 
medzinárodnom trestnom 
práve  

Mgr. Matúš 
Huťka   1 200 € 2010 2010 

10 Grant Uk 

Náhrada nemateriálnej ujmy 
v občianskoprávnych a 
obchodnoprávnych vzťahoch 
- legislatíva a judikatúra v 
SR 

Mgr. Lenka 
Juhasová   630 € 2010 2010 

11 Grant UK 

Pripravenosť rozpočtovej 
legislatívy SR v kontexte 
zavedenia eura 

Mgr. Matej 
Kačaljak   1 330 € 2010 2010 

12 Grant UK 

Skúmanie európskych 
prameňov práva a ich 
vzájomných vzťahov 

Mgr. Rudolf 
Kasinec   1 200 € 2010 2010 

13 Grant UK 

Trestné činy daňové - 
teoreticko-praktické aspekty 
slovenskej právnej úpravy v 
nadväznosti na právo ES a 
EÚ 

Mgr. Martin 
Krnáč   1 600 € 2010 2010 

14 Grant UK 

Obchodnoprávne aspekty 
zjednocovania zmluvného 
práva na Slovensku a v 
rámci EÚ 

Mgr. Lenka 
Kukučková   1 300 € 2010 2010 

15 Grant UK 

Kriminalistické skúmanie a 
jeho význam pre 
dokazovanie v trestnom 
konaní 

Mgr. Matej 
Maceják   1 100 € 2010 2010 

16 Grant UK 

Rozvoj a vplyv rôznych 
sadzieb miestnych daní a 
poplatkov vybraných ocí a 
miest SR 

Mgr. Jozef 
Melich   670 € 2010 2010 

17 Grant UK 

Finančná a hospodárska 
kríza ako zlyhanie práva a 
hľadanie východísk pre 
zamedzenie prehlbovania a 
zopakovania krízy - podiel a 
úloha práva na vzniku a 
následnom riešení finančnej 
a hospodárskej krízy v 
kontexte európskej právnej 
regulácie 

Mgr. Vladislav 
Mičátek   1 400 € 2010 2010 

18 Grant UK 
Vplyv Lisabonskej zmluvy na 
činnosť a postavenie NR SR 

Mgr. Katarína 
Mravíková   1 600 € 2010 2010 

19 Grant UK Suverenita štátu a EÚ Mgr. Milan Mrva   1 340 € 2010 2010 

20 Grant UK 

Implementácia aktuálnych 
potrieb a poznatkov 
aplikačnej praxe vo výučbe 
Stavebného práva 

Mgr. Ján 
Škrobák, PhD.   850 € 2010 2010 

21 
VEGA 
č.1/0494/08 

Optimálny model volebného 
systému do Európskeho 
parlamentu na základe 
komparatívnych skúseností z 
volebných systémov 
členských štátov 

prof. JUDr. 
Ľubor Cibulka, 
CSc.   1 494 € 2008 2010 

22 
VEGA 
č.1/0522/08 

Najnovšie tendencie v 
rozhodovacích procesoch 
Európskej únie a ich dopad 
na proces implementácie 
práva EÚ v podmienkach 
Slovenskej republiky 

doc. PhDr. 
Jarmila 
Chovancová, 
CSc.   1 295 € 2008 2010 

23 
VEGA č. 
1/0520/08 

Medzinárodná obchodná 
arbitráž v nových členských 
štátoch Európskej únie 

prof. JUDr. 
Mária 
Patakyová, CSc.   2 031 € 2008 2010 

24 
VEGA č. 
2/0122/10 

Práva viažúce sa k 
auditívnej a audiovizuálnej 
vedeckej dokumentácii 

JUDr. Marek 
Števček, PhD.   1 362 € 2010 2012 
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25 
VEGA č. 
1/0676/08 Metodológia právnej vedy 

doc. JUDr. Ján 
Cuper   664 € 2008 2010 

26 
KEGA č. 
3/7511/09 

Výskum kvality formácie a 
vedecko-kvalifikačných 
výstupov mladých právnych 
vedcov SR prostredníctvom 
participácie na tvorbe 
modelového e-vedeckého - 
časopisu (HISTORIA Eprof. 
JUDr. Jozef Beňa, CSc.T 
THEORIA IURIS) 

prof. JUDr. Jozef 
Beňa, CSc.   7 089 € 2009 2011 

27 

Lifelong 
Learning 
Programme 
- Jean 
Monnet 
Programme, 
Key Activity 
1 

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

doc. JUDr. 
Vlasta Kunová, 
CSc. zahraniční členovia 

15.000,00 eur - 
celková suma 2009 2012 

 

 

 

D .  O B L A S Ť  M E D Z I N Á R O D N Ý C H  V Z Ť A H O V    

 
           Na Právnickej fakulte  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. 

      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 bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. 

      Pevnou súčasťou akademického života fakulty boli aj v roku 2010  programy, ktoré 

majú význam v procese europeizácie a internacionalizácie výučby práva, a to Program 

LLP/Erasmus, Cambridge Diploma in English and Eurpean Union Law, Eurpean Master 

Programme in Human Rights and Democratisation.  

      V európskom kontexte fakulta  v roku 2010 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 
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V roku 2010 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 predovšetkým o  predmety podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

vyučované v spolupráce s externými expertmi pre dané oblasti: Správa, riadenie a kontrola 

korporácií, Komparatívne súťažné právo, Negociácia, Priame zahraničné investície, Globálne 

režimy práva duševného vlastníctva, Medzinárodné zdaňovanie a Právo v globálnej 

spoločnosti. Okrem toho mali študenti možnosť navštevovať nasledovné predmety                 

v anglickom jazyku:  Právo EÚ, Porovnávacie ústavné právo, Simulovaný súdny spor, 

Obchodné právo, Ochrana ľudských práv a slobôd v jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské 

práva, Právne dejiny Slovenska, Medzinárodné a európske pracovné právo, Obchodné 

zmluvy, Korporátne transakcie a Úvod do slovenského trestného práva.  

 

   

     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. Garantka programu je 

prof. 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 2010 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, napríklad so Západočeskou 

univerzitou v Plzni, s Romanian American University Bucurest a zároveň bola obnovená 

platnosť  bilaterálnych zmlúv s univerzitami v Stockholme a v  Bergene. V roku 2010 bol 

celkový počet bilaterálnych zmlúv v rámci Programu LLP/Erasmus 47.  

            Právnická fakulta je zaradená do LLP/Erasmus Law Network Univerzity 

v Rotterdame, v rámci ktorej sa presadzuje užšia kooperácia právnických fakúlt pri vysielaní 
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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. Taktiež aj otázky týkajúce sa 

európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) a jeho uplatňovanie na 

jednotlivých právnických fakultách. 

      V roku 2010 bolo hostiteľskou krajinou výročného stretnutia fakultných koordinátorov 

Programu LLP/Erasmus  Portugalsko, Univerzita v Lisabone v dňoch 15. – 17. apríla 2010. 

Jednou z tém stretnutia bola aj jazyková pripravenosť študentov prichádzajúcich na 

zahraničné univerzity v rámci programu LLP/Erasmus (kritizovaná bola najmä nízka úroveň 

jazykovej pripravenosti študentov z krajín ako Taliansko, Španielsko a Portugalsko, 

škandinávske štáty preto aj naďalej trvajú na jazykových certifikátoch, študenti z Právnickej 

fakulty UK sú dobre jazykovo pripravení). Ďalšou témou bola úspešnosť a perspektívy 

bolonského procesu (diskutované bolo delenie štúdia na bakalársky a magisterský stupeň 

a opodstatnenosť tohto delenia v právnickom vzdelávaní).  

   

Zoznam bilaterálnych zmlúv so zahraničnými univerzitami platných v roku 2010 v rámci 
Programu LLP/Erasmus 

 

                                                
Belgicko 
 
1) Universiteit Gent  (Erasmus ID code: B  GENT01; 2 miesta ) 
 
Česká republika 
 
2) Západočeská univerzita v Plzni ( Erasmus ID code: CZ PLZEN01; 3 miesta ) 
 
Dánsko 
 
3) University of Copenhagen (Erasmus ID code: DK KOPENHA01; 3 miesta ) 
 
Fínsko 
 
4) University of Helsinky ( Erasmus ID code: SF HELSINKY01; 3 miesta ) 
 
Francúzsko 
 
5) Université Paul Verlaine – Metz ( Erasmus ID code: F METZ01; 2 miesta ) 
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6) Université René Descartes -  Paris 5 ( Erasmus ID code: F  PARIS005; 2 miesta ) 
 
7) Université Robert Schumann, Strasbourg ( Erasmus ID code: F  STRASBO03; 1 miesto ) 
  
8) Université des Sciences Sociales, Toulouse ( Erasmus ID code: F TOULOUS01; 2 miesta )  
 
9) Université de Lille II ( Erasmus ID code: F LILLE02; 2 miesta )  
 
10) Université Paris X Nanterre ( Erasmus ID code: F  PARIS010; 2 miesta ) 
 
11) Université Paris 13 ( Erasmus ID code: F  PARIS013; 2 miesta ) 
 
12) Université de Bourgogne ( Erasmus ID code: F  DIJON01; 2 miesta ) 
 
Holandsko 
 
13) Erasmus University Rotterdam ( Erasmus ID code: NL ROTTERD01; 2 miesta ) 
 
Island 
 
14) University of Iceland, Reykjavik ( Erasmus ID code: IS REYKJAV01; 2 miesta ) 
 
Litva 
 
15) Mykolas Romeris University, Vilnius ( Erasmus ID code: LT VILNIUS06; 2 miesta ) 
 
 

Maďarsko 
 
16) Eötvös Loránd University Budapest ( Erasmus ID code: HU BUDAPES01; 2 miesta ) 
 
Nemecko 
 
17) Martin – Luther - Universität Halle – Wittenberg ( Erasmus ID code: D  HALLE01; 2 miesta ) 
 
18) Universität Hannover ( Erasmus ID code: D  HANNOVE01; 2 miesta ) 
 
19) Universität des Saarlandes, Saarbrucken ( Erasmus ID code: D  SAARBRU01; 2 miesta ) 
 
20) Universität Regensburg ( Erasmus ID code: D  REGENSB01; 2 miesta ) 
 
21) Universität zu Köln ( Erasmus ID code:  KOLN01; 2 miesta ) 
 
Nórsko 
 
22) University of Bergen ( Erasmus ID code: N  BERGEN01; 2 miesta ) 
 

Poľsko 
 
23) University of Warsaw ( Erasmus ID code: PL WARSZAW01; 5 miest ) 
 
24) Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin ( Erasmus ID code: PL LUBLIN02; 4 miesta ) 
 
25) Humanitas University Sosnowiec ( Erasmus ID code: PL SOSNOWI01; 2 miesta ) 
 
26) University of Lodz ( Erasmus ID code: PL LODZ01; 4 miesta ) 
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27) Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów ( Erasmus ID code: PL RZESZOW02; 2 miesta ) 
 
28) University of Warmia and Mazury, Olsztyn ( Erasmus ID code : PL OLSZTYN01; 2 miesta ) 
 
Portugalsko 
 
29) Universidade Nova de Lisboa ( Erasmus ID code: P  LISBOA03; 3 miesta )  
 
30) Universidade de Lisboa ( Erasmus ID code: P  LISBOA02; 2 miesta ) 
 
Rakúsko 
 
31) Leopold – Franzens - Universität Innsbruck (Erasmus ID  code:  A INNSBRU01; 2 miesta ) 
 
32) Universität Salzburg ( Erasmus ID code: A SALZBUR01; 2 miesta ) 
 
33) Universität Wien ( Erasmus ID code: A WIEN01; 3 miesta ) 
 
 
Rumunsko 
 
34) Universitatea "Ovidius" Constanta ( Erasmus ID code: RO CONSTAN02 ) 
 
35) Romanian American University, Bucurest ( Erasmus ID code: RO BUCURES18; 2 miesta )  
 
 
Slovinsko 
 
36) University of Ljubljana ( Erasmus ID code: SI LJUBLJA01; 3 miesta ) 
 
Španielsko 
 
37) Universidad de Salamanca ( Erasmus ID code: E  SALAMAN02; 2 miesta ) 
 
38) Universidad de Santiago de Compostela ( Erasmus ID code: E  SANTIAG01; 2 miesta ) 
 
39) Universitat de Valencia ( Erasmus ID code: E  VALENCI01; 2 miesta ) 
 
Švédsko 
 
40) Lund University ( Erasmus ID code: S LUND01; 2 miesta ) 
 
41) Stockholms  universitet ( Erasmus ID code: S STOCKHO01; 2 miesta )  
 
Taliansko 
 
42) CIRSFID -  Universita di Bologna ( Erasmus ID code: I BOLOGNA01; 2 miesta ) 
 
43) Universita degli Studi di Perugia ( Erasmus ID code: I PERUGIA01; 2 miesta ) 
 
44) Universita degli Studi di Milano – Bicocca ( Erasmus ID code: I MILANO16; 2 miesta ) 
 
45) Universita degli Studi di Teramo ( Erasmus ID code: I TERAMO01; 1 miesto ) 
 
 
Turecko 
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46) T. C. YEDITEPE University ( Erasmus ID code: TR  ISTANBU21; 2 miesta ) 
 
 

Veľká Británia  
 
47) University of East Anglia, Norwich ( Erasmus ID code: UK NORWICH01; 2 miesta ) 

 

 

a) Študentská mobilita – štúdium 

      Na mobilitu študenta – štúdium v rámci Programu LLP/Erasmus  na akademický rok 

2010/2011 bolo podaných spolu 80 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 2010 na základe vopred stanovených výberových 

kritérií. Celkový počet vybraných študentov na mobilitu bol 47 (z toho boli dvaja doktorandi) 

a boli stanovení dvaja náhradníci. Z uvedeného počtu študovalo na zahraničných  univerzitách  

v anglickom jazyku 27 študentov, vo francúzskom jazyku 7 študentov, v nemeckom jazyku 

11 študentov, v talianskom jazyku a španielskom jazyku po jednom študentovi. Z počtu 47 

študentov bolo vybraných na zimný semester  akademického roka 2010/2011 (kalendárny rok 

2010) 27 študentov a na letný semester akademického roka 2010/2011 (kalendárny rok 2011) 

20 študentov.  

        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 semestri 

(kalendárny rok 2008) 6 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

nezúčastnil žiadny doktorand 

- v  akademickom roku 2008/2009 sa zúčastnilo študentskej mobility 28 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2008) 10 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2009) 18 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

nezúčastnil žiadny doktorand 

- v  akademickom roku 2009/2010 sa zúčastnilo študentskej mobility 36 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2009) 12 študentov a v letnom semestri 

(kalendárny rok 2010) 24 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

zúčastnili dvaja doktorandi 

-  v  akademickom roku 2010/2011 sa zúčastnilo študentskej mobility 47 študentov, 

z toho v zimnom semestri (kalendárny rok 2010) 27 študentov a v letnom semestri 
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(kalendárny rok 2011) 20 študentov; mobility sa v tomto akademickom roku 

zúčastnili dvaja doktorandi. 

 

     Právnická fakulta UK v Bratislave by mohla vysielať na základe výberového 

konania na študijný pobyt  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          Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

                                 vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

 

 

Akademický rok 

Zimný semester Letný semester Spolu 

 

2007/2008 
 

 

20 

 

 

6 

 

26 

2008/2009 
 

 

10 

 

 

18 

 

28 

2009/2010 
 

 

12 

 

 

24 

 

36 

2010/2011 
  

 

27 

 

 

20 

 

 

47 

 

 

Graf č. 1                 Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

                                 vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 20           Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov                     

                     vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity  
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Kalendárny rok 

Počet vyslaných študentov 

za 

 PraF UK 

Spolu 

 

2007 
LS ak. roka 2006/07 

ZS ak. roka 2007/08 

 

3 

20 

 

23 

2008 
LS ak. roka 2007/08 

ZS ak. roka 2008/09 

 

6 

10 

 

16 

 

2009 
LS ak. roka 2008/09 

ZS ak. roka 2009/10 

 

18 

12 

 

30 

2010 
LS ak. roka 2009/10 

ZS ak. roka 2010/11   

 

24 

27 

 

51 

 

 

 

Graf    č. 2                     Mobilita študenta – štúdium podľa kalendárnych rokov 

                                       vyslaní študenti za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V akademickom roku 2010/2011 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, s ktorými 

má fakulta podpísané bilaterálne dohody. V letnom semestri akad. roku 2009/2010 na štúdium 

nastúpilo 12 študentov (z toho 6 pokračovalo zo zimného semestra) a v zimnom semestri 
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akad. roku 2010/2011 nastúpilo 13 študentov. V letnom semestri akad. roku 2010/2011 

pokračovalo v štúdiu 6 študentov a na štúdium nastúpilo 6 nových študentov.  

      

     Pre porovnanie:  

     V akademickom roku 2009/2010 v zimnom semestri študovalo na Právnickej fakulte 

v rámci mobility študenta 11 zahraničných študentov. Z nich šiesti študenti si predĺžili 

štúdium aj na letný semester. Okrem týchto šiestich študentov študovalo na fakulte ešte 

ďalších   6 zahraničných študentov, teda počet študentov v letnom semestri bol 12.  

       

Tabuľka č. 21                   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 

2010/2011                                 19 

_____________________________________________________________________ 

Graf č. 3               Mobilita študenta – štúdium podľa akademických rokov 

                              prijatí zahraniční študenti na PraF UK 
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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  a spočíva  najmä v prednáškovej činnosti. 
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    Počet prihlášok pedagógov fakulty na učiteľskú mobilitu na akademický rok 2009/2010 

bolo podaných 5, jedna mobilita bola stornovaná zo zdravotných dôvodov a jeden učiteľ svoj 

pobyt nezrealizoval. Učiteľskej mobility sa zúčastnili traja učitelia. 

         Na akademický rok 2010/2011 boli  podané 4 prihlášky na učiteľskú mobilitu, pričom 

doteraz bola zrealizovaná jedna pracovná cesta v novembri 2010, ostatné sú naplánované na 

jar roku 2011. 

     Pre porovnanie:  Počas  akademického roka 2008/2009 nevycestoval v rámci tejto mobility 

žiaden pedagóg z fakulty na zahraničnú univerzitu za účelom prednáškovej činnosti.  

      

Tabuľka č. 22                  Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

                                    vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

Akademický rok         Počet podaných prihlášok     Počet zrealizovaných mobilít 

                                                                            

_____________________________________________________________________ 

 

2008/2009                                     0                                   0 

 

2009/2010                                     5                                   3 

2010/2011                                     4                                   4 (jedna zrealizovaná, 3 v LS )         

                                                       

______________________________________________________________________ 

Graf. č. 4                           Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

                                     vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

      

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany pedagógov fakulty pretrváva malý záujem vycestovať 

na mobilitu s cieľom vyučovať, Referát zahraničných vzťahov a grantovej politiky  fakulty 

informoval viackrát všetkých pedagógov o možnosti zúčastniť sa učiteľskej mobility 
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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.   

     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. Ich mobilita sa však 

nakoniec nezrealizovala z ich strany. 

     V tomto akademickom roku (2009/2010) v apríli 2010, bol prijatý zahraničný hosť v rámci 

učiteľskej mobility na Katedru ústavného práva a to z Právnickej fakulty Univerzity 

v Ljubljani, Slovinsko,  doc. Dr. Saša Zagorc. 

     Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva  prijala v máji 2010 hosťa             

– Mr. Youssef Guenzoui -  z univerzity Paríž 13, Francúzsko, ktorý na fakulte zrealizoval 

výučbu. 

     V akademickom roku 2010/2011 pôsobil na fakulte v zimnom semestri zahraničný hosť  - 

prof. Dr. Eglé Bilevičiuté z Mykolas Romeris Univerzity, Vilnius, ktorého prijala  v októbri 

2010 Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.  

Pre porovnanie:  

     Fakulta  prijala v rámci učiteľskej mobility v akademickom roku 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.  

 

Tabuľka č. 23                  Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

                                    prijatí zahraniční učitelia na fakultu 

 

Akademický rok                               Prijatí zahraniční učitelia 

                                                                            

____________________________________________________________________ 

 

2008/2009                                                               1 

 

2009/2010                                                               2            

2010/2011                                                               1               

____________________________________________________________________ 
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Graf. č. 5                           Učiteľská mobilita podľa akademických rokov 

                                     prijatí zahraniční učitelia na fakultu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 si aj na kalendárny rok  2010 na základe výzvy podali 

prihlášky na krátkodobé  družobné pobyty na zahraničných  univerzitách a to v počte 8, ktoré 

sa následne schvaľovali na OMV RUK:     

−  počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2010:              8 

−   počet schválených pobytov na rok 2010:                                                              5 

−  počet zrealizovaných pobytov v roku 2010                                                           5 

−   počet neschválených pobytov v roku 2010                                                           3 

( dve prihlášky pedagógov boli vyradené, jedna prihláška nebola schválená, nakoľko sa 

jednalo o doktorandku, ktorá môže vycestovať v rámci učiteľskej mobility ) 
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Pre porovnanie: 

     V roku 2009 bolo  na burzu bilaterálnych pobytov – krátkodobých pobytov podaných 

taktiež 8 prihlášok: 

−   počet podaných prihlášok na  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)                           

                       

− počet zrealizovaných pobytov v roku 2009                                                             5 

       (  nakoľko pri dvoch pobytoch nastali komplikácie zo strany zahraničnej univerzity ) 

  

    V roku 2008 bol:    

− počet podaných prihlášok na burzu bilaterálnych pobytov na rok 2008:               10 

−   počet schválených pobytov na rok 2008:                                                               8 

−   počet vyradených prihlášok v roku 2008:                                                              2 

    (jedna prihláška bola na univerzitu, ktorá nefigurovala v pláne spolupráce; 

     druhá prihláška bola vyradená z dôvodu, že bol prihlásený doktorand) 

− skutočný počet zrealizovaných pobytov v roku 2008:                                             3                                                                                              

 

 

 

Tabuľka č. 24                            Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov 

                                             – vyslaní učitelia za PraF UK na zahraničné univerzity 

                                                          

Kalendárny                   Počet zrealizovaných pobytov – vyslaní učitelia           

rok 

____________________________________________________________________ 

2006                                                                                     5 

2007                                                                                     3 

2008                                                                                     3 

2009                                                                                     5 

2010                                                                                     5 

_____________________________________________________________________ 
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     V rámci Burzy výmenných pobytov  bol v roku  2010 akceptovaný pobyt  zahraničného 

hosťa JUDr. Stanislava Kadečku, PhD. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno, 

ktorý bol prijatý na Katedru správneho a environmentálneho práva dňoch 30.112010 do 

3.12.2010. 

 

Pre porovnanie: 

     V roku 2009 boli  na fakulte akceptované a schválené pracovné programy 3 zahraničných 

hostí, ktorí mali pôsobiť na Katedre správneho a environmentálneho práva, na Katedre 

trestného práva, kriminológie a kriminalistiky a  na Katedre ústavného práva. Zahraniční  

hostia, ktorí požiadali o pracovný pobyt na fakulte, tento do konca kalendárneho roku 2009  

nezrealizovali z osobných a pracovných dôvodov.   

 

Tabuľka č. 25                             Burza výmenných pobytov podľa kalendárnych rokov  

                                              – prijatí učitelia na PraF UK zo zahraničných univerzít     

 

Rok prijatí učitelia 

2006 3 

2007 3 

2008 1 

2009 0 

2010 1 
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3.  Základy rakúskeho súkromného práva 

 

      Predmet v nemeckom jazyku 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 2010. Vedúcou projektu na fakulte bola prof. 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) a Universität Wien. Pravidelné semináre v rozsahu         

6 vyučovacích hodín týždenne prebiehali na fakulte v piatok v blokoch, pričom študenti boli 

priebežne hodnotení na základe písomného testu po skončení každého bloku (spolu 

absolvovali za 2 semestre 7 blokov a 7 skúšok). Po skončení výučby prebehlo záverečné 

hodnotenie. V roku 2010 sa výučby výberového predmetu Základy rakúskeho súkromného 

práva zúčastnilo 20 študentov fakulty. 

      Cieľom výberového predmetu bolo oboznámiť študentov so základnými inštitútmi 

rakúskeho súkromného práva s dôrazom na obchodno-právne inštitúty, oboznámiť ich so 
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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 (spolu za 2 semestre). S výučbou sa opäť začalo v letnom 

semestri akademického roka 2009/2010 (od konca februára 2010), pričom trvanie predmetu 

bolo  dva semestre  a zúčastniť sa výučby  mohli študentky a študenti od 2. ročníka                

(aj tí študenti, ktorí v LS štúdium ukončia), doktorandky a doktorandi. Prednášali asistenti 

a profesori z rakúskych univerzít a odborníci z praxe v Rakúsku (napr.  advokáti, sudcovia). 

Predmet bol vyučovaný výlučne v nemeckom jazyku a to väčšinou osobami, pre ktorých je 

nemecký jazyk materinským jazykom, preto bola výučba pre študentov obzvlášť prínosná aj 

z jazykovej stránky.      

 

Základy rakúskeho súkromného práva 

Rozvrh hodín 2010 

Block Datum VO/SE Zeit Gegenstand Vortragende 

A 19.02.2010 VO  9:30 – 14:30 BR: allgemeiner Teil Dr. Christoph Diregger 

A 26.02.2010 SE 9:30 – 14:30 BR: allgemeiner Teil Dr. Christoph Diregger 

A 05.03.2010 VO 

9:30 – 14:30 

BR: allgemeiner Teil 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Winner 

A 12.03.2010 SE 

9:30 – 14:30 

BR: allgemeiner Teil 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Winner 

 19.03.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block A  

B1 19.03.2010 VO 9:30 – 14:30 BR: Schuldrecht Mag. Angelika Mašurová 

B1 26.03.2010 SE 9:30 – 14:30 BR: Schuldrecht Mag. Angelika Mašurová 

B1 09.04.2010 VO 9:30 – 14:30 BR: Schuldrecht Mag. Angelika Mašurová 

B1 16.04.2010 SE 9:30 – 14:30 BR: Schuldrecht Mag. Angelika Mašurová 

 23.04.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block B1  

B2 23.04.2010 VO 

9:30 – 14:30 

BR: Schadenersatz 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Schauer 

C 30.04.2010 SE 9:30 – 14:30 BR: Sachenrecht Dr. Manfred Ton 
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C 07.05.2010 VO 9:30 – 14:30 BR: Sachenrecht Dr. Manfred Ton 

 14.05.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block C  

B2 14.05.2010 SE 

9:30 – 14:30 

BR: Schadenersatz 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Schauer 

 21.05.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block B2  

Čas skúšok a prázdnin 

D 08.10.2010 VO 9:30 – 14:30 Kapitalmarktrecht Dr. Sascha Schulz 

D 15.10.2010 SE 9:30 – 14:30 Kapitalmarktrecht Dr. Sascha Schulz 

 29.10.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block D  

E 29.10.2010 VO 

9:30 – 14:30 Gesellschaftsrecht und 

Firmenbuchrecht Dr. Christoph Diregger 

E 05.11.2010 VO 

9:30 – 14:30 Gesellschaftsrecht und 

Firmenbuchrecht Dr. Christoph Diregger 

E 12.11.2010 SE 

9:30 – 14:30 Gesellschaftsrecht und 

Firmenbuchrecht Dr. Christoph Diregger 

 19.11.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block E  

F 19.11.2010 VO 

9:30 – 14:30 Unternehmenserwerb 

und M & A 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Winner 

F 26.11.2010 SE 

9:30 – 14:30 Exkursion in der 

Übernahmekommission 

Univ.-Prof. Dr. Martin 

Winner 

 03.12.2010 PRÜ 8:00 – 9:30 Block F  

G 03.12.2010 VO 9:30 – 12:30 Gastvortrag 

em. Univ.-Prof. Dr. Peter 

Doralt 

 17.12.2010 Slávnostné prevzatie vysvedčení  
 

 

 

5.  Zahraničné návštevy   

       

  V priebehu roka 2010 boli na fakultu prijatí nasledovní zahraniční hostia:    

 

prof. Ronnie Eklund – fakultný koordinátor Programu LLP/Erasmus University Stockholm 

- štát: Švédsko 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov 

- termín prijatia: 02.02.2010 

- účel pobytu: Spolupráca a prerokovanie bilaterálnej zmluvy v rámci Programu 

LLP/Erasmus 
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Dorota Soltysiak – Center for Eurpe University of Warsaw, Library 

- štát: Poľsko 

- prijímajúci útvar: Knižnica PraF UK 

- druh pobytu: Staff training mobility 

- termín prijatia: 19. 4. – 23.4.2010 

- účel pobytu: Rozšírenie znalostí v oblasti knihovníctva 

 

prof. Peter Fischer 

prof. Thomas Bruha 

- štát: Rakúsko, Nemecko 

- prijímajúci útvar: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- druh pobytu: zahraničná návšteva 

- termín prijatia: 27.05.2010 

- účel pobytu: prednáška na workshope 

 

prof. Enrico Pattaro 

- štát: Taliansko 

- prijímajúci útvar: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- druh pobytu: zahraničná návšteva 

- termín prijatia. 20.10.2010 

- účel pobytu: účasť na medzinárodnej konferencii PraF UK 

  

univ. prof. Dr. Peter Fischer 

- štát: Rakúsko 

- prijímajúci útvar: Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky 

- druh pobytu: prednáška 

- termín prijatia: 10.12.2010 

- účel pobytu: prezentácia spojená s prednáškou pre študentov  ÚMV a PK  

 

Dr. Hans Winkler - riaditeľ Diplomatickej akadémie vo Viedni 

- štát: Rakúsko 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov 

- termín prijatia: 03.03.2010 

- účel pobytu: Prednáška Dr. Winklera na tému: Austria’s Experience as a Member 

of the Eurpean Union 

 

 

Magdalena Zielinska – Erasmus koordinátorka University of Warmia and Mazury, 

Právnická fakulta 

- štát: Poľsko 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov 

- termín prijatia: 17.03.2010 

- účel pobytu: Spolupráca v rámci Programu LLP/Erasmus 

 

Irina Lapo, Natália Lazareva – štipendistky MŠ SR 

- štát: Ruská federácia 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov, Katedra občianskeho práva, 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

- termín prijatia: september 2009 – 30. 6. 2010 

- účel pobytu: študijný pobyt 
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Ekaterina Marmilova – štipendistka MŠ SR 

- štát: Ruská federácia 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov, Katedra ústavného práva,  

- termín prijatia: september 2010 – 30. 6. 2011 

- účel pobytu: študijný pobyt 

 

Stanley Parry – pedagóg a advokát 

- štát: USA 

- prijímajúci útvar: Referát zahraničných vzťahov, Katedra obchodného, finančného 

a hospodárskeho práva,  

- termín prijatia: 18. 10. – 8. 11. 2010 

- účel pobytu: výučba predmetu Úvod do amerického práva, spolupráca v rámci 

programu Center for International Legal Studies (CILS) 

 

6.  Zahraničné zmluvy 

 

Okrem 47 bilaterálnych zmlúv,  na základe ktorých sa uskutočňuje mobilita študentov 

a učiteľov v rámci Programu LLP/Erasmus (viď. zoznam uvedený na začiatku kapitoly 

medzinárodné vzťahy). Aj v roku 2010 na Právnickej fakulte boli v platnosti Dohody 

o spolupráci, ktoré boli uzatvorené ešte v predchádzajúcich rokoch.  

         V roku 2010 bola tiež platná bilaterálna zmluva o spolupráci, ktorá bola v roku 2008 

podpísaná s univerzitou v Záhrebe na podporu mobility pred zapojením Chorvátska do 

Programu LLP/Erasmus. Mobilita funguje podľa tohto programu, ale ide len o jednostrannú 

mobilitu z Chorvátska na Slovensko a je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva 

Chorvátskej republiky.       

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 2010 bol úspešne otvorený štvrtý 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.  



 67 

 

 

 

 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 (Eurpean Masters in Human Rights and Democratisation) 

 

V roku 2010 Právnická fakulta ako poverená fakulta v rámci Univerzity Komenského 

v Bratislave  naďalej participovala na spoločnom európskom magisterskom programe 

Eurpean Master´s Degree in Human and Democratisation. Spoločný magisterský program je 

 ťažiskovým pedagogickým programom  Európskeho medziuniverzitného  centra v Benátkach 

v  Taliansku (Eurpean Inter University Centre, Venice, Italy).  

Okrem zabezpečovania spoločného magisterského programe, v roku 2010  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. Simulované súdne spory 

 

Pod  vedením Mgr. Ivana Kiselyho a garanciou prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc., 

sa v akademickom roku 2010/2011 opätovne otvoril predmet Moot Court (Simulovaný súdny 

spor). Nakoľko naši študenti uspeli v písomnej časti tohtoročnej súťaže, prekvalifikovali sa     

k účasti na regionálnom finále súťaže ELMC v Dubline (Írsko), ktorej sa zúčastnia vo februári 

2011. 

Študenti Právnickej fakulty pravidelne reprezentujú fakultu a univerzitu na 

medzinárodných právnických súťažiach. Od roku 2003 máme každoročne zastúpenie na 

Eurpean Law Moot Court Competition (Simulovaný súdny spor z európskeho práva) – 

ELMC, ktorý je z hľadiska počtu zúčastnených tímov a krajín najväčším medzinárodným 

simulovaným súdnym sporom z európskeho práva a všeobecne sa považuje za jeden               

z najprestížnejších na svete. Hoci súťaž je zameraná na európske právo, pravidelne sa jej 

zúčastňujú aj tímy z USA, Kanady či Austrálie. Prvé kolo súťaže je písomné, v rámci ktorého 

zaregistrované tímy odošlú písomné podania vypracované k organizátormi vytvorenému 

simulovanému prípadu z oblasti európskeho práva. Zo všetkých zúčastnených tímov sa na 

základe hodnotenia písomných podaní vyberie 48 najlepších, ktoré sa zúčastnia                   
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tzv. regionálnych finále na jednej zo 4 určených univerzít. V roku 2006 bola jednou z 

univerzít organizujúcich regionálne finále aj Právnická fakulta UK. Víťazi regionálnych 

finálne sa stretnú v celosvetovom finálne, ktoré sa každoročne koná v Luxemburgu. 

Oficiálnymi jazykmi súťaže sú anglický a francúzsky. Právnická fakulta UK má osemročnú 

nepretržitú tradíciu vo vysielaní tímov na súťaž, pričom doteraz sa každý rok aspoň jednému 

tímu z našej fakulty podarilo kvalifikovať sa do ústneho kola – do regionálneho finále.  

Tím z PraF UK sa vo februári 2010 zúčastnil regionálneho finále súťaže ELMC           

v Madride v Španielsku. Presné poradie umiestnenia tímov sa uvádza iba pri prvých štyroch 

miestach. Nakoľko tím z našej univerzity sa v roku 2010 medzi nimi neumiestnil, jeho 

poradie nemožno vymedziť presnejšie než intervalom 5. – 12. miesto. 

 

Central and East Eurpean Moot Court Competition    

(Simulovaný súdny spor z európskeho práva pre krajiny strednej a východnej Európy)  

je ďalším z veľmi prestížnych  medzinárodných simulovaných súdnych sporov so zameraním 

na európske právo. Súťaž sa koná pod záštitou Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, a to 

pravidelne už od roku 1994. Organizáciu súťaže zabezpečuje Univerzita v Cambridge               

v spolupráci   s hostiteľskou univerzitou, ktorá sa každý rok mení; v roku 2005 sa súťaž 

konala na pôde Univerzity Komenského. Geografický záber súťaže sa postupne rozširuje        

a v súčasnosti zahŕňa strednú Európu, Ukrajinu, Rusko, Bielorusko, balkánske krajiny, 

pobaltské krajiny a krajiny Južného Kaukazu a Strednej Ázie, ako napríklad Gruzínsko, 

Arménsko  a Kazachstan.  Prvé kolo súťaže je písomné, v rámci ktorého zaregistrované tímy 

odošlú písomné podania vypracované k určitému prípadu, na ktorého vyriešenie je potrebné 

podrobné naštudovanie a analýza viacerých oblastí európskeho práva. Druhé kolo súťaže je 

ústne. V ňom súťažiaci ústne obhajujú jednu zo strán sporu za pomoci vopred pripravených 

podaní, zároveň však musia reagovať na otázky sudcov (každý tím v rôznych kolách 

zastupuje rôzne strany sporu). Zboru simulovaných sudcov na súťaži dlhoročne predsedal 

sudca Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva – Lord Slynn of Hadley, v súčasnosti je to 

generálna advokátka Súdneho dvora Európskej únie Eleanor Sharpston. Ďalšími sudcami sú 

odborníci zo Súdneho dvora EÚ a ďalší odborníci z praxe, vrátane advokátov, ďalej 

akademici z Univerzity v Cambridge a z Európskeho inštitútu vo Florencii a napokon 

pedagógovia z hostiteľskej univerzity. PraF UK má sedemročnú tradíciu vo vysielaní tímov 

na súťaž.   

 Tím PraF UK sa 30. apríla až 3. mája 2010 zúčastnil finále súťaže v Sofii. Tím ako 

celok sa umiestnil na treťom mieste, pričom individuálne boli ocenení viacerí členovia tímu 

PraF UK.    
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 Okrem týchto už  etablovaných  súťaží fakulta vytvára predpoklady pre systematické 

zapojenie  študentov fakulty do ďalších renomovaných medzinárodných súťaží, ako napríklad 

Jessup Moot (plným názvom "Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition"), 

simulovaný súdny spor z oblasti medzinárodného práva verejného. Ďalším medzinárodným 

simulovaným súdnym sporom, ktorého sa naši študenti zúčastňujú, je VIS moot (plným 

názvom "Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot") so zameraním na 

medzinárodnú obchodnú arbitráž. 

  

10. Doktorandské štúdium pre zahraničných študentov 

 

Referát zahraničných vzťahov zabezpečil prvé študijné stretnutie zahraničných PhD. 

študentov, ktoré sa konalo v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave v dňoch 11. – 13. 

februára 2010.  

 

 

 

E .  V E D E C K É   K O N F E R E N C I E  
 

 Právnická fakulta UK v Bratislave organizovala v roku 2010 nasledovné vedecké 

konferencie: 

1) Medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 90. výročia 

právnického vzdelávania na Slovensku pod názvom „Právo ako zjednocovateľ Európy – veda 

a prax“. Uvedená vedecká konferencia sa konala v dňoch 21. – 23.októbra 2010 a patrila 

medzi najvýznamnejšie konferencie poriadané v tomto roku. 

 

a) Príprava a projekt konferencie 

Medzinárodná vedecká konferencia „Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax“ sa 

uskutočnila pri príležitosti mnohých významných udalostí, ktoré formovali oblasť práva 

nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európe. Medzi míľniky, ktoré si chcela Právnická 

fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) pripomenúť medzinárodným 

podujatím u nás doteraz nerealizovaných rozmerov, patrilo nepochybne 90. výročie jej 

vzniku, udalosti dôležitej pre rozvoj právneho vzdelávania a právnej vedy na Slovensku, ale aj 

60. výročie vyhlásenia historického plánu o novom usporiadaní zjednotenej Európy, ktoré 

predniesol Robert Schuman, významný právnik a otec myšlienky Európskej únie 

a v neposlednom rade obdobie 20 rokov demokratizačných zmien a zbližovania sa 

európskych štátov, keďže tieto míľniky započali významné zmeny v právnej oblasti. 
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Významnosť, rozsah a medzinárodný aspekt tohto podujatia dokladuje aj to, že nad 

konferenciou prebral oficiálnu záštitu   prezident Slovenskej Republiky Ivan Gašparovič, 

predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a rektor Univerzity Komenského František 

Gahér. 

Cieľom konferencie však nebolo len pripomenúť si historické medzníky a vývoj, ktorý 

absolvovalo právne odvetvie v dejinách Slovenska a Európskej únie, ale najmä dopomôcť 

k prosperite a budúcnosti slovenskej právnej vedy a jej prepojeniu s právnou praxou 

v kontexte európskej integrácie. Zámerom organizátora bolo usporiadať medzinárodnú 

vedeckú konferenciu prístupnú širokej odbornej právnickej verejnosti tak, aby prepojila 

právnu vedu s právnou praxou, podnietila riešenie aktuálnych právnych otázok i problémov 

a prispela k rozvoju právnej vedy v nasledujúcom období. 

  Medzi hlavnými témami konferencie dominovali budúci vývoj, rozvoj a smerovanie 

slovenského i európskeho práva. Vzťah právnej vedy a právnej praxe, písaného práva a súdnej 

praxe a aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnej vedy a právnického 

vzdelávania boli teda myšlienkami, ktoré zjednotili organizátorov aj účastníkov a tiahli sa 

celou konferenciou počas jej priebehu i viac ako ročnej organizácie. Už spočiatku bol dôraz 

kladený na eurpeizáciu a internacionalizáciu práva a aktuálne odborné otázky, ktoré vplývajú 

na celú spoločnosť (ako napr. rekodifikácia zákonov kódexového typu, Lisabonská zmluva 

a podobne). Samostatná, tzv. hlavná sekcia, sa naviac zameriavala práve na riešenie 

aktuálnych problémov existencie a fungovania právnického vzdelávania v 21. storočí              

v kontexte súčasnej globalizácie práva. Pozornosť teoretikov i osobností z praxe sa 

zameriavala aj na moderné vzdelávacie postupy, ktoré by mali absolventa práva pripraviť pre 

potreby praxe lepšie, ako je tomu v súčasnosti. 

Projekt mal aj svoje krátkodobé ciele, medzi ktoré celkom určite patrilo zvýšenie 

právneho  a odborného vzdelania, poskytnutie informácií v odlišnej forme od napr. bežného 

vzdelávania, snaha prispieť k skvalitneniu výučby práva či rozvíjanie poznatkov 

a diskutovanie o aktuálnych odborných témach, ktoré majú dosah na celospoločenské dianie. 

Organizátor považoval už od začiatku za podstatné, aby konferencia nielen prispela                

k zlepšeniu vzdelávania, ale najmä vyslala pozitívny signál o úrovni a pripravenosti 

právnickej obce diskutovať o aktuálnych spoločensko-politickoprávnych otázkach.                 

V neposlednom rade mala byť konferencia impulzom pre novú dimenziu vzťahov fakulty 

s externým právnickým prostredím - pravidelnú spoluprácu fakulty so stavovskými 

komorami, príslušnými inštitúciami a právnickou odbornou verejnosťou. 
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b) Sekcie  

1) SEKCIA PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE 

Sekcia sa zameriavala na aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického 

vzdelávania a právnej vedy. Rokovanie sekcie otvorila prostredníctvom videoprenosu 

komisárka EÚ pre vzdelávanie. Garantom sekcie bola prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.       

a prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

2) HISTORICKO–PRÁVNA SEKCIA 

Ústredným zameraním sekcie boli historické právne systémy a integrácia Európy a témami: 

Veda rímskeho práva v európskom kontexte, Kánonické a cirkevné právo vo výchove 

právnikov Európy, Historickoprávna veda na Slovensku, v Československu a v Európskej únii 

v 20. storočí a jej poslanie pri zjednocovaní Európy a vysokoškolskom vzdelávaní novej 

generácie právnikov. Garantom sekcie bol prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

 

3) SEKCIA TEÓRIE A FILOZOFIE PRÁVA  

Sekcia sa zameriavala na hodnotový základ práva a právnej vedy. Ako ústredný hosť sekcie 

vystúpil uznávaný európsky právny teoretik prof. Enrico Pattaro z Univerzity Bologna. 

Garantom sekcie bol doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. a JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. 

 

4) SEKCIA EURÓPSKE PRÁVO A PRÁVNA KOMPARATISTIKA 

Ústrednou témou sekcie bolo zbližovanie a zjednocovanie páva  v európskom kontexte. Počas 

dvojdňového rokovania vystúpili v sekcii významní zahraniční a domáci experti nielen 

z právnej teórie ale aj praxe – napríklad podpredsedníčka Európskeho parlamentu Diana 

Wallis, generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák, poslankyňa EP Monika Flašíková-

Beňová a profesori z jedenástich európskych štátov. Garantkou sekcie bola doc. JUDr. Vlasta 

Kunová, CSc.  

 

5) SEKCIA MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 

Sekcia bola tematicky zameraná na bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj 

medzinárodného práva. Garantom tejto sekcie bol doc. JUDr. František Poredoš, CSc.  
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6) SEKCIA OBČIANSKE PRÁVO  

Sekcia sa sústredila na aktuálne trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej 

integrácie. Garantmi sekcie boli doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. a doc. JUDr. Ľubomír 

Fogaš, CSc. V sekcii vystúpil ako špeciálny zahraničný hosť aj vedúci skupiny pre tvorbu 

európskeho občianskeho zákonníka profesor Christian von Bar z Univerzity v Osnabrücku 

a ďalší slovenskí a zahraniční experti. 

 
7) SEKCIA OBCHODNÉ PRÁVO A HOSPODÁRSKE  PRÁVO          

Ústredným zameraním sekcie, ktorá bola organizovaná vrámci výskumného projektu „Právo 

v procese globalizácie spoločnosti“ financovaného z prostriedkov Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja,  bolo obchodné právo a hospodárske právo v procese globalizácie 

spoločnosti. Garantmi sekcie boli prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. a prof. JUDr. Mária 

Patakyová, CSc. Témami dvojdňového rokovania bolo najmä: správa a riadenie korporácií, 

alternatívne riešenie sporov v obchodnom práve, globalizačné režimy práva duševného 

vlastníctva, pojem hospodárske právo z aspektu hospodárskej krízy 

 

8) SEKCIA PRACOVNÉ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA  

Sekcia sa zameriavala najmä na liberalizáciu právnej regulácie pracovných vzťahov               

v podmienkach globalizácie.  Špeciálnym zahraničným hosťom, ktorý otvoril rokovanie 

sekcie, bol profesor Bernd Waas z Univerzity vo Frankfurte nad Mohanom. 

 

9) SEKCIA ÚSTAVNÉ PRÁVO 

Hlavnou témou sekcie boli perspektívy vývoja ústavného práva a európskeho práva                 

v podmienkach zjednocujúcej sa Európy, pričom jednotlivé príspevky spadali pod témy: 

interpretácia Ústavy SR v kontexte eurpeizácie ústavných systémov, ústavné právo                  

v judikatúre Ústavného súdu SR s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvoru EÚ, ústavné 

právo a jeho inštitúty v kontexte vývoja európskej ústavnosti. Garantom sekcie bol prof. 

JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

 

10) SEKCIA SPRÁVNE PRÁVO  

Sekcia sa zameriavala na aktuálne otázky správneho konania a bola organizovaná 

a financovaná z grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom 

„Správne konanie“, ktorý rieši výskumný kolektív Právnickej fakulty UK. Garantom sekcie 

bol prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. V tejto sekcii vystúpil najväčší počet účastníkov, medzi 

ktorými boli erudovaní právni teoretici a praktici zo Slovenska i zahraničia špecializujúci sa 
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na procesnú časť správneho práva - napr. členovia správnych kolégií zo súdov rôzneho 

stupňa, experti z verejnej správy i prokuratúry a odborníci z Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Rakúska i Srbska. 

 

11) SEKCIA FINANČNÉ PRÁVO  

Sekcia sa sústredila na finančnoprávne normy v záujme ochrany verejných financií                 

a finančného trhu. Garantmi sekcie boli JUDr. Mária Duračinská, CSc. a Doc. Mykola Sidak, 

PhD. Príspevky v sekcii sa venovali tematicky rozpočtovému právu EÚ a kontrole 

rozpočtovej disciplíny, novej architektúre regulácie finančných trhov a napokon príčinám        

a riešeniam finančnej krízy. 

 

12) SEKCIA TRESTNÉ PRÁVO 

Hlavnou témou sekcie bola úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie           

a alternatívne riešenia trestných vecí. V sekcii vystúpil napríklad prezident Eurjustu Aled 

Williams, trestno-právny experti z Nemecka, Fínska, Holandska, Rakúska, Poľska, Veľkej 

Británie, Talianska, Chorvátska a pod. 

Garantmi sekcie boli doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc. a doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. 

 

c) Priebeh konferencie  

 „Snáď niet lepšieho spôsobu, ako vzdať úctu našej alma mater, jej zakladateľom, 

podporovateľom, bývalým i súčasným pedagógom a študentom, ako sústrediť na akademickej 

pôde našej univerzity renomovaných odborníkov zastupujúcich vedu i právnu prax, ktorí 

svojou odbornou i priateľskou diskusiou naplnia hlavné ciele tohto výnimočného podujatia. 

Dúfajme, že tieto chvíle obohatia nás všetkých a prinesú šírenie nových poznatkov, polemiku 

v oblasti aplikácie práva v krajinách Európskej únie i mimo nej, nastolenie nových trendov vo 

vzdelávaní, vznik nových a  zocelenie už existujúcich kontaktov a hlavne vytvorenie 

kontinuity medzi oblasťou právnej vedy i praxe.“ Týmito slovami otvoril prof. JUDr. Marián 

Vrabko, CSc., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, medzinárodnú 

vedeckú konferenciu „Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax“ , ktorá sa uskutočnila 

v dňoch 21. až 23. októbra 2010 v priestoroch PraF UK.  

Medzinárodná konferencia, ktorú organizačný výbor na čele s JUDr. Vladislavom 

Mičátkom usilovne pripravoval viac ako rok, začala dňa 21. októbra 2010 slávnostným 

plenárnym zasadnutím a následne v dňoch 22. až 23. októbra 2010 pokračovala rokovaniami 

v dvanástich odborných tematicky zameraných sekciách. Množstvo osobností v nich venovalo 
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pozornosť konkrétnym aktuálnym otázkam a problémom príslušného právneho odvetvia 

nadväzujúcich na hlavný obsahový zámer konferencie.  

Druhá najstaršia fakulta Univerzity Komenského zahájila oslavy svojej činnosti 

odborným podujatím, ktoré svojim rozsahom i významom predčilo všetky doterajšie projekty 

v jej histórii. Na svojej pôde počas troch dní privítala viac ako 500 hostí, medzi ktorých patrili 

poprední predstavitelia Slovenskej republiky i Európskej únie, renomované osobnosti 

z oblasti právnej vedy aj právnej praxe zo Slovenska i zahraničia.  

Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v historickej Aule Univerzity 

Komenského, vystúpil s odborným príspevkom prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý 

zdôraznil, že budúcnosť nášho ústavného systému závisí aj od súčasného i budúceho vývoja 

Európskej únie. 

Program ďalej pokračoval odborným príspevkom predsedu Súdneho dvora Európskej 

únie Vassiliousa Skourisa, ktorý pricestoval na Slovensko na pozvanie Právnickej fakulty 

UK. Jeho návšteva bola zároveň historicky prvou návštevou predsedu Súdneho dvora EÚ na 

Slovensku. Profesor Skouris patrí k popredným európskym právnikom, ktorí formujú 

európske právo v zmysle základných demokratických princípov modernej Európy. Medzi 

mnohými radami i odporúčaniami nezabudol spomenúť ani poslanie svojho úradu, v ktorom 

chce dosiahnuť, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali rovnakým spôsobom vo 

všetkých krajinách EÚ, a teda aby právo platilo pre všetkých rovnako.  

 

Súčasťou plenárneho zasadnutia bolo zároveň aj odovzdanie Veľkej zlatej medaily Univerzity 

Komenského prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi i profesorovi Skourisovi. 

V úvodom bloku plenárneho zasadnutia vystúpili s hodnotnými odbornými 

príspevkami osobnosti európskeho práva, akými sú bývalý predseda Európskeho parlamentu 

José - Mariá Gil - Robles, minister spravodlivosti Českej republiky Jiří Pospíšil, predsedníčka 

Ústavného súdu SR Ivetta Macejková a prorektor Univerzity Heidelberg Thomas Pfeiffer. Aj 

v poobednom bloku plenárneho zasadnutia pokračovali zaujímavé odborné vystúpenia 

predstaviteľov významných inštitúcií, medzi ktorých patria napríklad podpredseda Národnej 

rady SR Pavol Hrušovský, dekani a prodekani právnických fakúlt z Viedne, Prahy, Budapešti 

a Lodže, predseda Rady notárstiev EÚ Robert Barone, prorektor Univerzity Florence Michele 

Papa a verejný ochranca práv SR Pavol Kandráč.  

V poobedňajších hodinách, paralelne s plenárnym zasadnutím, začala svoje stretnutie 

i hlavná sekcia Právnické vzdelávanie. Rokovanie sekcie otvorila prostredníctvom video 

prenosu eurkomisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou. Ukázalo sa, že téma vzdelávania 
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právnikov počas ich štúdia i praxe bola vybratá a zaradená do programu samostatnej sekcie 

celkom oprávnene. Diváci i účastníci vrelo privítali odprezentované príspevky, ktoré vytvorili 

pôdu pre hodnotnú diskusiu o prítomnosti aj budúcnosti právnického vzdelávania 

a aktuálnych trendoch jeho smerovania v zjednotenej Európe a globalizovanej spoločnosti. 

Diskusné fórum tvorili renomovaní zahraniční akademici (Holandsko, Veľká Británia, USA, 

Rumunsko, Litva, Nemecko) a pedagógovia Právnickej fakulty UK.  

Konferencia zahŕňala nielen odborný, ale aj bohatý spoločenský program (napr. 

niekoľko tematických prehliadok mesta, večera v tradičnej slovenskej reštaurácii či známej 

lodnej reštaurácii, ochutnávky vína, vyhliadková plavba na Devín). Vrcholom spoločenského 

programu bola slávnostná recepcia v historickej budove Národnej rady SR na Župnom 

námestí. Recepciu v priestoroch, v ktorých bola prijatá Ústava SR, otvoril príhovorom 

predseda NR SR Richard Sulík a napokon vedenie PraF UK odovzdalo pamätné medaile 

fakulty vybraným osobám najmä zo zahraničia za spoluprácu a podporu fakulty. 

Druhý konferenčný deň začal otvorením ďalších jedenástich tematicky zameraných 

sekcií. Ani počas týchto rokovaní nebola núdza o významných zahraničných hostí, ktorí 

predniesli ústredné príspevky. Spomeňme napríklad prezidenta Eurjust – Aleda Williamsa, 

podpredsedníčku Európskeho parlamentu Dianu Wallis či predsedu študijnej skupiny pre 

tvorbu európskeho občianskeho zákonníka Christiana von Bara. Konferencia tak spojením 

právnej teórie a praxe splnila aj jeden zo svojich hlavných cieľov, keďže sa jej zúčastnili 

v nemalom zastúpení sudcovia, advokáti, notári, exekútori i odborníci z verejnej správy.  

Medzinárodný charakter podujatia, ktorý dokazuje zastúpenie účastníkov z 27 štátov 

Európy i mimo nej, vyžadoval aj simultánne tlmočenie celej konferencie počas plenárnej 

schôdze a aj  rokovaní v sekciách.  

 

d) Výstupy z konferencie 

V deň konferencie bol vydaný anglicko-slovenský zborník abstraktov konferenčných 

príspevkov, ktorého účelom je poskytnúť základný prehľad o príspevkoch a propagovať 

konferenciu. 

Hlavným odborným výstupom z konferencie bude 12-zväzkov zborníkov plných 

konferenčných príspevkov, pričom všetky budú povinne publikované v  slovenčina 

a angličtina. Zborníky budú distribuované do slovenských i zahraničných knižníc a právnych 

inštitúcií. Recenzovaný zborník bude naviac dostupný aj v elektronickej forme na CD. 

Jednotlivé zborníky, obsahujúce spolu približne 400 odborných príspevkov, budú vydané 

postupne v priebehu januára až marca 2011. 
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Výstupy z konferencie a ďalšie podrobnejšie informácie sa priebežne zverejňujú aj na 

oficiálnej stránke konferencie www.lawconference.sk vo forme resumé záverov z rokovania 

sekcií. Na stránke sa postupne publikujú aj všetky výstupy z konferencie. 

Samostatnými výstupmi z konferencie sú mediálne výstupy, agentúrne správy, články 

a správy v odborných právnických periodikách. Propagácia konferencie bola podporená aj 

distribúciou plagátov, letákov a elektronickou propagáciou uskutočnenia konferencie. 

Súčasťou konferencie bola aj tlačová konferencia predsedu Súdneho dvora EÚ pána 

Vassiliousa Skourisa na tému „Spolupráca Súdneho dvora EÚ s vnútroštátnym súdnictvom“, 

ktorá sa uskutočnila na pôde Právnickej fakulty UK, pričom vrámci nej boli médiá 

informované aj o účele a cieľoch konferencie.  

Medzi sprievodné akcie konferencie možno zahnúť organizáciu prijatia predsedu 

Súdneho dvora EÚ najvyšším ústavnými činiteľmi, návštevu zahraničných hostí konferencie 

v Národnej rade SR a ich prijatie reprezentantmi NR SR, spoločenské podujatia (recepcia, 

prehliadky Bratislavy, slávnostná večera a pod.).  

O uvedenej medzinárodnej vedeckej konferencii bol publikovaný aj článov v časopis 

UK „Naša univerzita“. 

Ďalšie konferencie poriadané v roku 2010 na Právnickej fakulte UK 

 

2) Univerzita Komenského v Bratislava – Právnická fakulta organizovala v roku 2010 

Medzinárodnú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom 

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, ktorá sa konala v dňoch 18. –23. marca 

2010 v priestoroch ÚZ NR SR Častá Papiernička, pod záštitou dekana PraF UK Prof. JUDr. 

Mariána Vrabka, CSc. Zborník bol vydaný. 

 

3) Európske združenie študentov práva Bratislava organizovalo pod záštitou dekana PraF UK 

Prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. vedeckú konferenciu s názvom „Správne právo v praxi“, 

ktorá sa uskutočnila dňa 14.04.2010. Zborník bol vydaný. 

 

4) Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky zorganizoval konferenciu pod 

názvom „Slovenská republika a Lisabonská zmluva“, ktorá sa konala dňa 14.05.2010. Bola to 

záverečná medzinárodná konferencia J. M. Module 07/0146. 

 

http://www.lawconference.sk/
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5) Katedra teórie práva a sociálnych vied spoluorganizovala (spolu s Ústavom 

medzinárodných vzťahov a aproximácie práva) medzinárodnú konferenciu s názvom 

"Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo." Na konferencii, ktorá sa 

konala v Bratislave v dňoch  28.-29.6.2010 sa zúčastnilo 30 účastníkov.  V rámci konferencie 

bol vydaný aj zborník. Za katedru sa na organizovaní tejto konferencie podieľali Doc. PhDr. 

Jarmila Chovancová, CSc.; JUDr. Branislav Fábry, PhD. a JUDr. Martin Turčan.  

 

 

6) Katedra obchodného práva usporiadala 30. 9. 2010 medzinárodnú konferenciu s názvom 

„Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva“. Zúčastnilo sa na nej 150 účastníkov 

z rôznych oblastí. Hlavný organizátor  Prof. JUDr. Mária  Patakyová, CSc.                           

VK spoluorganizovaná s Protimonopolným úradom SR. (platba z grantu pani prof. 

Patakyovej z APVV). 

 

7) Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky organizovala dňa 16.03.2010  

vedecký seminár pod názvom „Výzvy trestného práva v teórii a praxi“. Celkový počet 

účastníkov bol 20.  Z tohto vedeckého podujatia bol taktiež  vydaný zborník. 

 

 

F .  Ď A L Š I E   V Z D E L Á V A N I E    
 

V kalendárnom roku 2010 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.  

 

 

                                             

G .   Ú S T A V   M E D Z I N Á R O D N Ý C H  V Z Ť A H O V    

      A  P R Á V N E J   K O M P A R A T I S T I K Y    
 

1. Granty: 

 Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. – Jean Monnet Module č. 07/0146 – 

Constitutional Law of the Eurpean Union   

 LPP/Erasmus SENT - Network-9/2007-SENT – Network of Eurpean Studies 

 Doc JUDr. Vlasta Kunová, CSc. – Summer School J.A. Jáuregui – South/East 

Dialogue, Development and Democracy (LLP Programme 154237-LLP-1-

2009-1-SK-AJM 
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2. Prijatia zahraničných hostí: 

 univ. profesor Jaap de Zwaan, riaditeľ Clingendael Inštitútu medzinárodných 

vzťahov 

 

 univ. profesor Manuel Porto, Univerzita Coimbra 

 univ. profesor Enrico Pattaro, Univerzita Bologna 

 José Maria Gil-Robles, bývalý predseda Európskeho parlamentu 

 prof. Dr. Michael Bogdan, B.A., Iur. Dr, Univerzita Lund 

 univ. Profesor  Peter Fischer, Univerzita Viedeň 

 univ. Profesor Gerhard Hafner, Univerzita Viedeň 

 

3. Zoznam účasti Doc. JUDr. Vlasty Kunovej, CSc. na zahraničných vedeckých 

konferenciách: 

 25.-26.1.2010 Madrid, Jean Monnet Conference Education and Crisis-aktívna 

účasť 

 17.-19.3.2010 Berlín, medzinárodné konferencia Ministerstva školstva NSR -

aktívna účasť 

 4.-7.5.2010 Salzburg, študijný pobyt 

 1.-3.7.2010 Rím, SENT Network Final Meeting - aktívna účasť 

 25.-26.11.2010 Brusel, ECSA Meeting 

 8.-9.12.2010 Brusel, ECSA Meeting 

 

4. Medzinárodné konferencie - priama organizácia 

 Slovenská republika a Lisabonská zmluva, Bratislava 14.5.2010 – záverečná 

medzinárodná konferencia J.M. Module 07/0146 

 

5. Prehľad podaných projektov v roku 2010 

 APVV: Komentár k Lisabonskej zmluve 

 VEGA: Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom 

európskom a medzinárodnom práve 

 Jean Monnet Research  Project :Eastern Partnership and its prospects with 

a view of legal approximatin,rule of Law and Human Rights 

 Intercountry Lecture Program-J.W.Fulbright-uz sa realizuje 

 

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky - štatistika: 

 

 Počet prijatých študentov v akad. roku 2010/2011  – 52 

 Počet študentov študujúcich v I. roč. v akad. roku 2010/2011 – 40 

 Počet študentov v I.roč., ktorí v akad. roku 2010/2011 nenastúpili na štúdium – 4 

 Počet študentov v I.roč., ktorí v akad. roku 2010/2011 prerušili štúdium – 8 
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 Počet študentov študujúcich v II.roč. v akad. roku 2010/2011 – 25 

 Počet študentov v II.roč., ktorí v akad. roku 2010/2011 prerušili štúdium – 2. 

 

 

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 dvoch 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, čo sa však 

do konca roka 2010 neuskutočnilo, a tak sme zabezpečovali tlačiarenské práce na výnimku, 

resp. rektor  poveril dekana PraF UK prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., realizovať 

tlačiarenské práce 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 
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UK na rok 2010 vychádzal z požiadaviek katedier zabezpečiť výučbu študijnou literatúrou, 

ako aj  jej aktualizáciou, potrebou kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov 

a finančných možností fakulty.     

 Predaj našich titulov sme v roku 2010 uskutočňovali cez sieť kníhkupcov 

v Bratislave, Trnave, Nitre, Galante,  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): 

S T U D I A  I U R I D I C A  B R A T I S L A V E N S I A  

Monografický rad vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 1993. 

U Č E B N I C E   

Učebnice vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 2001. 

U Č E B N É  T E X T Y  P R A F  U K  

Texty, príručky, encyklopédie, komentáre, praktické prípady, repetitóriá vydáva Oddelenie 

edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 1992, niektoré v spolupráci s inými 

vydavateľstvami. 

S V E T O V Á  A  D O M Á C A  J U R I S P R U D E N C I A  

Preklady, reedície staršej literatúry, antológie z diel mysliteľov, pramene práva vydáva 

Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od roku 1999. 

Acta Facultatis Iuridicae UC 

Zborník vychádza vo Vydavateľstve UK od roku 1977, zvyčajne jedenkrát za rok. 

Kolokviá, sympóziá, konferencie 

Príležitostný edičný rad vychádza v Oddelení edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK od 

roku 1996. 

Európsky trend 

Časopis Európskeho dokumentačného strediska Knižnice PraF UK pre otázky európskeho 

práva vychádzal štvrťročne. Vydávalo ho Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF 

UK v spolupráci s Knižnicou PraF UK v rokoch 1995 – 2003  (v roku  2002 na webovej 

stránke fakulty). 

Bibliografia prác pracovníkov Právnickej fakulty UK 

Vydalo Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK trikrát (1996, 2001, 2006). 
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Právnici na Univerzite Komenského 

Dejiny Právnickej fakulty UK vydalo Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK 

trikrát  (1996, 2001, 2006). 

  

 Každoročne vydáva Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK cez 

Vydavateľstvo UK Študijný program PraF UK, ako aj ďalšie materiály. 

 

R O K  2 0 1 0  

 

1. Realizácia Edičného plánu PraF UK: 

                     monogr.   učebn.    učeb. texty    zbor.   jurispr.  iné. otázky ročenka  spolu 

VO PraF UK 2 4                 4  6 -   1  -    -            17 

VUK - -  - 1 -   -        -    1        2 

S p o l u :           2 4                 4   7          -         1         -              1            19 

 

 

    

     V roku  2010 sme uskutočňovali predaj prostredníctvom 14, resp. 12  kníhkupectiev, 

s ktorými máme podpísané komisionárske zmluvy (v priebehu roka sme ukončili spoluprácu 

s 2 predajňami kníh). 

 

2. Stav zásob na sklade k 31. 12. 2010 

    Stav zásob na sklade k 31. 12. 2010 bol 17.921 ks v hodnote 127.609,31 €. 

 

3. Spolupráca  

    - s tlačiarňami 

      Heuréka Šamorín, A+Mprint Bratislava; 

   - s RUK (najmä odd. styku s verejnosťou) a VUK 

      - cez  VUK sme realizovali 2 tituly, 

      - do časopisu Naša Univerzita prispeli 6 článkami, rozhovormi, informáciami 

alebo notickami naši učitelia a zamestnanci; 
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   - s inými PF v SR a ČR 

     - spolupráca je veľmi sporadická, ide najmä o nákup našich titulov a zasielanie ročeniek 

a niektorých zborníkov partnerským Právnickým fakultám.  

  

 

4. Iné aktivity 

- pre študentov sme 22. 4. a 23. 11. 2010 uskutočnili akciu jednorazového zníženia cien 

titulov VO; na akcií sa zúčastnilo i nakladateľstvo a kníhkupectvo Leges Praha, 

Vydavateľstvo Aleš Čeněk, Praha, Poradca podnikateľa, resp. Eurkódex  Žilina a Heuréka, 

Šamorín.  

 

Tituly, ktoré vyšli na PraF UK v roku 2010 

monografia  

1. Cepek: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí 

2. Puchovský: Právo ríše Inkov a miestokráľovstva Peru 

 

učebnice 

3. Balko – Králik a kol.: Finančné právo, dotlač 

4. Kubíček – Mamojka – Patakyová: Obchodné právo, dotlač 

5. Škultéty a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť, dotlač 

6. Vojáček a kol.: Dejiny verejného práva a prameňov práva, 2. vydanie 

 

učebné texty 

7. Masár: Základy marketingu 

8. Mencerová a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného  

9. Uličná – Kučová: Legal English Applied 

 10. Vrabko a kol.: Správne právo. Procesná časť – dotlač 2. prepr. a dopl. vydania 

 

zborníky 

  11. Zborník Všeobecné správne konanie (grant APVV, prof. Vrabko) 

  12. Zborník abstraktov Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax/Law as a Unifying 

Factor oo Eurpe – Jurisprudence and Practice (financie z rovnomennej  konferencie) 

  13. Zborník Aktuálne otázky správneho konania//Current issues of Administrative Procedure 

(grant APVV, prof. Vrabko) 
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  14. Zborník Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva – CD (grant prof. Patakyová) 

  15. Zborník Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo – CD (grant doc. 

Chovancová) 

  16. AFI UC XXVIII  

  17. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 (čiastočne grant) 

 

študijný program 

  18. Ročenka PraF UK na akademický rok 2010/2011 

iné 

  19. 90 rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku 

 

 

I .   Z A B E Z P E Č E N I E   F A K U L T Y   V Ý P O Č T O V O U     

     T E C H N I K O U  
 

1. Oblasti použitia informačných technológií fakulty 

a) ako súčasť informačného systému fakulty pre zabezpečenie jej riadenia a efektívneho 

chodu, vo vedeckom výskume a v pedagogickom procese. 

b) na komunikáciu vo vnútri fakulty a navonok. V tejto oblasti zabezpečuje tieto 

základné skupiny služieb: elektronickú poštu, prístup do internetu a prezentáciu 

fakulty pomocou web stránky. 

c) komplexná agenda štúdia - informačný systém AIS2, ktorého nasadenie odbúralo časť 

administratívnej (najmä papierovej) agendy, zjednodušil sa prístup k 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 Právnickej fakulty 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, v neskôr na 1Gb/s. 

Rok 2010 bol v tejto oblasti významný z hľadiska realizácie schválenej bezpečnostnej 

smernice, ktorá upravujuje bezpečnostnú politiku integrovaného informačného 

a komunikačného systému a ktorá smeruje k významným zmenám štruktúry siete 

v blízkej budúcnosti 

 Bezdrótová sieť Eduroam (WIFI)  - v súčasnosti sú týmto signálom pokryté všetky 

významné priestory budovy (z hľadiska pohybu študentov). Najmä oni využívajú túto 

sieť vďaka čoraz väčšej cenovej dostupnosti študenti s vlastnými notebookmi.  

b) centrálne servere - Služby: 

 doména, Active Directory, DNS, DHCP  

 kontá pre zamestnancov aj študentov. 

 softvér potrebný pre výuku – ASPI, JASPI 

 plnohodnotná komunikácia prostredníctvom e-mailu so svetom, aj medzi 

zamestnancami, verejné priečinky (Public Folders), 

 prezeranie pošty cez Internet pre učiteľov 

 lokálny systém zapisovania na skúšky prostredníctvom internetu a systém predzápisov 

– bol nahradený nasadením celo univerzitného systému AIS2. 

 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 ale v súlade s určitými pravidlami a obecným dizajnom stránky: 

c) učebne 

 v roku 2010 došlo k výmene zastaraných 17 ks PC za nové moderné PC typu All-in-

One. V učebni prebieha vyučovanie predmetov vyžadujúcich prístup k počítaču a opäť 

je v pláne sprístupniť ju mimo vyučovacích hodín študentom PRAF UK. Jeden 
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internetový terminál je zabudovaný do steny učebne na 5. poschodí NB a je prístupný 

všetkým študentom;  

  vybavenie učební 519NB a 601 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 16ks pre študijné a záujmové 

aktivity študentov 

 počítače knižnice 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  

 okrem spomínanej techniky majú študenti možnosť využívať v priestoroch knižnice 

pre vlastné notebooky aj WIFI pripojenie, alebo v priestoroch študovne káblové 

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. 

V roku 2010 došlo aj k úplnému odstaveniu pôvodného servera, na ktorom bol 

predchádzajúca verzia študijného softvéru. Vzhľadom na pripojenie ŠO do internetu, 

je potrebné klásť dôraz na vyššiu bezpečnosť pracovných staníc ako aj celej siete UK 

f) sieť Ekonomického oddelenia - v roku 2007 zlúčená s fakultnou, v roku 2008 záloha      

           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…). V roku 2010   

           bola obnovená významná časť techniky z grantových projektov. 

h) internetové kiosky – pracovisko slúžiace na rýchly prístup k internetu pre všetkých   

            študentov. Súčasný stav: 9ks vo vestibule novej budovy , 1ks na 5.  poschodí NB a 2ks  

             v knižnici pre účely rýchleho vyhľadávania publikácií 

i) fakultný softvér – v roku 2010 investované len do  licencií pre nové počítače                    

            a aktualizácie pre antivírový systém NOD32. 
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J .  K N I Ž N I C A  A  K N I Ž N I Č N É  S L U Ž B Y  

 
Správa zahŕňa výsledky Knižnice PraF UK dosiahnuté v roku 2010 so zameraním                 

sa predovšetkým na poskytovanie služieb používateľom.  V priebehu celého roka 2010               

si akademická knižnica fakulty plnila svoju základnú funkciu : sprístupňovala informačné 

zdroje 4210 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 31.12.2010 bol 106 395 knižničných jednotiek (ďalej 

kn.j.), pričom ročný prírastok za rok 2010 predstavoval 4191 kn.j. Z toho najväčší podiel 

predstavovalo 970 záverečných prác (bakalárskych (414), diplomových (442), rigoróznych 

(95) a doktorandských prác (19). Kúpou sa podarilo získať do fondu 595 kn.j., výmenou       

17 kn.j. a darom 663 kn.j. Do knižnice v priebehu roka 2010 dochádzalo 183 titulov 

časopisov v celkovom počte  221 exemplárov, z toho 118 zahraničných periodík. Využívali 

sme aj možnosť získavania online dokumentov z oblasti práva v PDF formáte zadarmo. Tieto 

súbory sú umiestnené na vyhradenom počítači vo výpožičnom priestore knižnice a sú 

k dispozícii všetkým používateľom. 

 

Bibliograficko-informačné služby 

Počet dokumentov, ktoré sú spracovávané v online katalógu sa každoročne zvyšuje. V r. 2010 

sa spracovalo do súborného online katalógu 5919 kn.j. Celkový počet knižničných jednotiek 

spracovaných automatizovane sa tak zvýšil na 55 984. Sme jednou z prvých fakúlt UK, ktoré 

začali so spracovávaním seriálov (periodík). Prírastok do databázy v roku 2010 činil 760 

knižničných jednotiek. Okrem spracovávania nových knižničných prírastkov, kde bol nárast 

najmä kníh z grantov (361), sme realizovali  aj  retrospektívnu katalogizáciu, aby                  

sa nespracovaný historický fond stal živým fondom. V rámci rekatalogizácie sa nám podarilo 

spracovať 1166 kníh. Nezanedbateľným a cenným zdrojom informácii  sú bibliografické 

záznamy článkov. Do súborného katalógu pribudlo  776 bibliografických záznamov 

analytického rozpisu článkov zo základných právnických časopisov a zborníkov, ktoré sú pre 

študentov nezanedbateľným a cenným zdrojom informácii.  

 

Súčasťou bibliograficko-informačných služieb je Evidencia publikačnej činnosti (ďalej len 

EPC).  Zber bibliografických záznamov  do CREPC pre Ministerstvo školstva sa ukončil 

k 31. októbru 2010 (1.11.2009-31.10.2010), vyexportovaných bolo 420 záznamov.               
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Do databázy EPC bolo vložených  380 bibliografických záznamov s rokom vydania 2010. Pre 

účely fakulty a kvalifikačného postupu učiteľov bolo vypracovaných  z databázy                

EPC 48 bibliografií (výstupov).  

 

Knižničné služby 

Pracovníčky oddelenia služieb popri  výpožičných službách zabezpečovali pre používateľov 

referenčné a konzultačné služby. Rutinne boli zabezpečované webové služby pri výpožičnom 

procese, a to posielanie elektronických žiadaniek cez internet, predlžovanie výpožičnej lehoty  

cez internet. V rámci e-služieb knižnica zabezpečovala aj rešeršnú činnosť pre učiteľov 

a služby elektronického zasielania dokumentov v rámci MVS.  

Pre používateľov Knižnice PraF UK bola do augusta 2010 k dispozícii databáza Westlaw. 

V rámci externých informačných zdrojov Univerzity Komenského využívali študenti 

a učitelia PraF UK najviac databázy Oxford Journals, ebrary Academic Complete a JSTOR. 

Celkový počet výpožičiek dosiahol v r. 2010  počet 69 287, z toho absenčných výpožičiek 

bolo 17 600, zvyšok zahŕňal prezenčné výpožičky monografií, periodík a elektronických 

zdrojov.  

 

Reprografické služby 

Reprografické služby boli v knižnici zabezpečované dvoma samoobslužnými kopírkami, 

jednou laserovou tlačiarňou a jedným skenerom. 

 

Služby Európskeho dokumentačného strediska (EDC) 

Ročný prírastok EDC v roku 2010 predstavoval 140 dokumentov (monografií), z toho           

14 v elektronickej podobe a 26 titulov časopisov, z toho 5 elektronických titulov. 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 prednášky o európskom práve. V súvislosti so znížením počtu dodávky tlačených 

dokumentov sme sa zamerali na tvorbu bibliografických záznamov vybraných online 

dokumentov (tzv. KOM dokumenty) z databázy EUR-LEX. Tieto dokumenty sú z oblasti 

práva a ich využitie sa nám osvedčilo vzhľadom na to, že bibliografický záznam je priamo 

prepojený s úplným textom daného dokumentu. 
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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, 2 terminály na 

vyhľadávanie literatúry. Študovňa periodík má  12 študijných miest, k dispozícii sú dva 

počítače a 1 skener. V priesoroch požičovne je 16 počítačových staníc s pripojením na 

internet, ktoré slúžia 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 31.12.2010 činí 11 pracovníkov, z ktorých jedna 

pracovníčka bola dlhodobo chorá. Počas jej práceneschopnosti bola agenda publikačnej 

činnosti učiteľov zabezpečovaná  dvoma spolupracovníčkami z Knižnice PraF UK. 

Počet prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň počas semestra predstavoval             

47 hodín, čo je najviac v porovnaní s ostatnými akademickými knižnicami Univerzity 

Komenského. 

 

V priebehu roku sa pracovníci zúčastnili niekoľkých odborných akcií a školení, na ktorých 

získali množstvo poznatkov využiteľných v praxi: 

 

 15. stretnutie pracovníkov knižníc Právnických fakúlt ČR a SR: Praha, ČR – Budayová, 

Bágeľová 

 Bezpečnosť informačných technológií: všetky pracovníčky knižnice 

 Problematika Evidencie publikačnej činnosti : Bágeľová, Budayová  

 Prezentácia OCLC : Bágeľová, Budayová  

 Prístup k informáciám pre zdravotne postihnutých: 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 



 89 

 

 

 

 EÚ online  – Bágeľová (Banská Bystrica, Bratislava)  

 Prijatie  zahraničných návštev (pracovníčka Varšavskej univerzity) v knižnici v rámci 

ERASMUS Staff – Budayová, Bágeľová 

 Prijatie  zahraničných návštev (koordinátor programu Erasmus) – pán Eklund zo 

Švédska – Budayová, Bágeľová 

 

 

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 2010 poplatky za tlač, jednorazový vstup, zápis, prolongáciu preukazov, upomienky, 

rešerše v celkovej sume 8 691 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 študovní                                                     2  

počet miest v študovniach                                 86  

počet počítačových staníc s Internetom            31  

(používatelia  + zamestnanci ) 

registrovaní používatelia  v r. 2010                4210 

výpožičky spolu                                            69287 

ročný prírastok knižničných jednotiek            4191 

finanč. náklady na nákup kniž..fondu           21386 EUR 

príjmy z činnosti knižnice                               8691 EUR   

počet zamestnancov                                            11 

mzdové náklady                                             92828 EUR                                             

 

 

 

K .  S P O L U P R Á C A   S  P R A X O U    

 
Tradične výborná spolupráca je s Najvyšším súdom SR, kde sú viacerí učitelia  členmi 

občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia. Intenzívna spolupráca začala aj so 

správnym kolégiom NS SR na, základe ktorej študenti magisterského študijného programu 

majú možnosť absolvovať stáž pri správnom kolégiu. 

Počas dlhých rokov je výborná spolupráca s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR, 

kde naši učitelia participujú na rozličných seminároch, konferenciách a ďalších vzdelávacích 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2616
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aktivitách, ktoré Kancelária VOP organizuje. O stáž na tomto úrade mávajú veľký záujem aj 

naši poslucháči. V roku 2010 sa zúčastnilo stáže za PraF UK spolu približne 30 študentov 

bakalárskeho a magisterského štúdia. VOP hodnotí pozitívne stáž študentov, ako aj prácu 

našich absolventov. 

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. Po skončení tejto stáže študenti dostávajú 

osvedčenie o jej absolvovaní. 

V súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou slovenského súkromného práva je dôležité 

vyzdvihnúť aktívnu účasť učiteľov Katedry občianskeho práva PraF UK na tvorbe nového 

Občianskeho zákonníka, (traja sú členmi rekodifikačnej komisie vymenovanej Ministrom 

spravodlivosti SR). Prípravné práce sú v štádiu vypracovania paragrafovaného znenia. 

PraF UK má veľmi dobrú spoluprácu s Úradom vysokého komisára OSN pre 

utečencov UNHCR i keď zatiaľ bez zmluvného základu.  Príprava zmluvy je v štádiu 

rokovania. Úrad vysokého komisára ponúka študentom fakulty možnosť stáží v tejto 

inštitúcii. 

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. 

Právnická fakulta má záujem zintenzívniť spoluprácu s absolventmi fakulty. Aj z toho 

dôvodu po prvýkrát zorganizovala stretnutie s priateľmi fakulty, na ktorom sa zúčastnilo do 

100 ľudí. Podľa ohlasu išlo o vydarenú akciu a fakulta chce vytvoriť tradíciu týchto stretnutí. 

 

L .  Č I N N O S Ť   E L S A   

 
Zoznam uskutočnených projektov Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Bratislava 

v roku 2010: 

 

Rok 2010 bol v histórii ELSA Bratislava veľmi významný a to hlavne z dvoch dôvodov. 

Prvým je skutočnosť, že v roku 2010 ELSA Bratislava oslávila 20. výročie svojho založenia 

a spolu s ním aj 20 rokov pôsobenia na pôde Právnickej fakulty UK. Druhým dôvodom je 

množstvo akcií a projektov, ktoré združenie ELSA Bratislava zrealizovalo aj vďaka výraznej 
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podpore Právnickej fakulty UK, svojich partnerov Appraisal Services a Čechová & Partners 

a v neposlednom rade aj za pomoci samotných študentov, ktorí vždy ochotne priložili ruku 

k dielu. 

 Ako nezávislé, nepolitické a neziskové združenie študentov práva, ktoré svojimi 

aktivitami podporuje ďalšie vzdelávanie študentov práva a ich odborný rast, sme počas roku 

2010 našu činnosť zamerali najmä na prípravu a realizáciu podujatí, ktoré sa zaoberali 

aktuálnymi otázkami z rôznych právnych oblastí. Tieto projekty mali študentom 

sprostredkovať jednak pohľad odborníkov z praxe na riešenie konkrétnych právnych 

problémov, ale taktiež aj možnosť participovať na podujatiach, ktoré spájajú teóriu a prax 

prinášajúc tak študentom možnosť získať rozhľad v právnom prostredí. Pre lepšiu predstavu 

o rozsahu a povahe podujatí, ktoré sa uskutočnili na pôde Právnickej fakulty UK v roku 2010, 

by som rád uviedol tie najvýznamnejšie zo sekcií „Semináre a konferencie“ a „Akademické 

aktivity“, ktoré sú jednými z kľúčových oblastí našej činnosti. 

 

Letný semester akademického roka 2009/2010 

 V sekcii Semináre a konferencie sa v priebehu letného semestra uskutočnilo hneď 

niekoľko seminárov, na ktorých sa zúčastnilo mnoho študentov z právnickej, ale aj z iných 

fakúlt UK. Konkrétne možno spomenúť semináre „Bioetika a právo: Eutanázia“ či „Ako sa 

stať sudcom, prokurátorom alebo exekútorom?“. Svojou účasťou v pozícii prednášajúcich sa 

týchto seminárov zúčastnili mnohí odborníci z prostredia právnej praxe, ale aj pedagógovia     

z prostredia Právnickej fakulty UK (napr. JUDr. Eduard Burda, PhD. z Katedry trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK a JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK).   

 Najvýznamnejším a zároveň najrozsiahlejším podujatím v rámci sekcie Semináre 

a konferencie však bola konferencia „Správne právo v praxi“, ktorá sa uskutočnila pod 

záštitou dekana Právnickej fakulty UK, prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. V rámci 

konferencie vystúpili so svojimi príspevkami na aktuálne témy z oblasti správneho práva 

vyučujúci z Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK a spolu 

s nimi aj advokát z advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Na konferencii sa zúčastnilo 

veľké množstvo študentov, pre ktorých bola veľkým prínosom vzhľadom na skutočnosť, že 

jej obsah bol zameraný na riešenie praktických a aktuálnych správno - právnych otázok. 

Získané vedomosti mohli študenti následne využiť nielen na postupových skúškach, ale aj pri 

štátnej skúške zo správneho práva. Výstupom z konferencie je zborník, ktorý vznikol 
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v spolupráci s Katedrou správneho a environmentálneho práva a s vedením Právnickej fakulty 

UK, a ktorý bude distribuovaný medzi študentov a ďalších záujemcov.  

 Medzi najvýznamnejšie podujatia zo sekcie Akademických aktivít, ktoré boli na pôde 

Právnickej fakulty UK v uvedenom období zrealizované aj vďaka podpore fakulty a partnerov 

ELSA Bratislava, bezpochyby patrí fakultné kolo súťaže Simulovaný súdny spor 2010, 

Simulovaný trestný proces 2010 a Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ). 

 Súťaž simulovaný súdny spor patrí medzi projekty s dlhoročnou tradíciou, ktoré sú 

medzi študentmi práva veľmi obľúbené a ktoré im ponúkajú možnosť vyskúšať si svoje 

teoretické a praktické zručnosti počas riešenia kauzy v simulovanom konaní pred senátom 

zloženým z odborníkov v oblasti práva. Členovia víťazného družstva fakultného kola boli 

okrem cien, ktoré do súťaže venovali projektoví partneri, odmenení aj mimoriadnym 

štipendiom udeleným dekanom Právnickej fakulty UK. 

 Projekt ŠVOČ patrí medzi dva nové projekty, na ktorých sa ELSA Bratislava 

spolupodieľala s Právnickou fakultou UK. V rámci ŠVOČ talentovaní a odhodlaní študenti 

prezentujú výsledky svojej tvorivej vedeckej činnosti v podobe vypracovanej odbornej práce 

na aktuálnu právnu tému. Najlepší študenti sa zúčastňujú aj Konferencie ŠVOČ, na ktorej 

jednak prezentujú svoje závery, ale aj vedú o nich rozpravu s členmi akademickej obce 

a divákmi, pričom sú na záver ocenení hodnotnými cenami a mimoriadnym štipendiom. 

 Druhým novým projektom, ktorý sme realizovali bol Simulovaný trestný proces 2010. 

Vďaka mnohým partnerom, ale aj najmä vďaka podpore PraF UK, sa tešil veľkému úspechu 

nielen počas fakultného kola, ale aj na národnej úrovni. 

 

Zimný semester akademického roka 2010/2011 

 

 Podujatia realizované v tomto období sa niesli najmä v duchu seminárov a odborných 

prednášok. Medzi najdôležitejšie, dokonca aj s medzinárodnou účasťou, možno zaradiť 

projekty ako seminár „Plagiátorstvo: ako napísať záverečnú prácu bez spáchania trestného 

činu“, prednášku prof. Toni Fine z Fordham University v New Yorku na tému „Možnosti 

štúdia v USA a význam LLM štúdia pre stredoeurópsku právnu prax“, prednášku Dr. Mahera 

Nassera z United Nations Information Service vo Viedni či seminár „Aké zmeny priniesla 

Lisabonská zmluva?“. 

 Najdôležitejšou udalosťou zimného semestra akademického roka 2010/2011 na pôde 

Právnickej fakulty UK bola však nepochybne medzinárodná konferencia „Právo ako 

zjednocovateľ Európy – veda a prax“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21. až 23.10.2010. Na 
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príprave tejto významnej konferencie sa spolupodieľalo aj združenie ELSA Bratislava, ktoré 

poskytlo Právnickej fakulte UK pomoc svojich členov pri zabezpečení najrôznejších 

organizačných úloh, medzi ktoré patrila napríklad starostlivosť o medzinárodných hostí 

a mnohé ďalšie.  

 

 Uvedené projekty dokumentujú bohatú činnosť združenia ELSA Bratislava, ktorá by 

však nebola možná bez podpory zo strany vedenia, pedagógov a ostatných zamestnancov 

Právnickej fakulty UK, ktorí nám v našom úsilí vždy ochotne pomáhali. Naša vzájomná 

spolupráca viedla k realizácii mnohých úspešných a často aj medzinárodných podujatí, ktoré 

boli prínosom hlavne pre študentov práva, ktorí z nich čerpali nové znalosti a skúsenosti, čo 

bolo vždy našim spoločným cieľom. Túto podporu zo strany Právnickej fakulty UK si 

nesmierne ceníme a pevne veríme, že aj nasledujúci rok sa bude niesť v duchu jej ďalšieho 

rozvíjania a prehlbovania. 

 

 

M .  Š T U D E N T S K Á   V E D E C K Á   O D B O R N Á   Č I N N O S Ť   ( Š V O Č )  
 

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súťaž, na ktorej sa  prezentovali 

najlepšie samostatné študentské vedecké odborné práce študentov našej fakulty. Účelom  bolo 

stimulovať vedeckú aktivitu študentov v oblasti súkromného a verejného práva. 

V akademickom roku 2009/2010 sa uskutočnil na Právnickej fakulte UK 1. ročník ŠVOČ. 

Celkovo sa prihlásilo 33 študentov, z ktorých 22 prácu odovzdalo v stanovenom termíne. 

Vzhľadom na obnovenie aktivity ŠVOČ po niekoľkých rokoch, bola dekanom fakulty 

Prof. JUDr. Mariánom Vrabkom, CSc. menovaná Rada ŠVOČ, ktorá bola najvyšším 

organizačným garantom ŠVOČ na našej fakulte.   Predsedom Rady ŠVOČ bol prodekan pre 

vedu a výskum PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý koordinoval jej prácu. 

Rada ŠVOČ pracovala v tomto zložení: 

 

PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. – prodekan Právnickej fakulty  a predseda Rady ŠVOČ 

JUDr. Gabriela Kubíčková , CSc.  – prodekanka Právnickej fakulty  

JUDr. Lívia Trellová, PhD- členka Rady ŠVOČ – Katedra ústavného práva 

JUDr. Vladislav Mičátek – člen Rady ŠVOČ – Katedra obch. fin. a hospodárskeho práva 

Ing. Magdaléna Mydliarová – tajomníčka Rady ŠVOČ 

Daša Derevjaniková – členka Rady ŠVOČ, študentka 2. ročníka PraF UK 

Veronika Sarvašová – členka Rady ŠVOČ, študentka 3. ročníka PraF UK 
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Michal Lučivjanský – člen Rady ŠVOČ, študent 3. ročníka PraF UK 

Izabela Zaťková – za ELSA, študentka 3. ročníka PraF UK 

 

Členovia Rady ŠVOČ dostali pracovný materiál – Smernicu dekana  č. 5/2009 

o ŠVOČ ako aj harmonogram. Prihlasovanie do súťaže, jej priebeh a hodnotenie prác 

upravoval štatút. Podmienky boli zverejnené na internetovej podstránke Právnickej fakulty 

UK v Bratislave od 17.11.2009. Okrem toho bola ŠVOČ spropagovaná plagátmi v budove 

školy. Konzultanti ako aj päťčlenná hodnotiaca komisia boli schválení vopred. Rada ŠVOČ 

na svojom zasadnutí rozhodla, že uzávierka podávania prihlášok bola do 26.02.2010. Termín 

odovzdávania prác bol stanovený do 23.03.2010 a to tak, že tlačenú zviazanú verziu práce     

(v hrebeňovej väzbe) odovzdali študenti tajomníčke Rady ŠVOČ Ing. Mydliarovej 

vrátane elektronickej verzie. Následne Rada jednotlivým prácam pridelila oponentov. Po 

splnení požadovaných kritérií a kladnom oponentskom posudku, vybrané  práce  postúpili do 

ďalšieho kola.  

Predkolo prezentácie všetkých prác sa uskutočnilo dňa 21.04.2010 v dvoch sekciách. 

Z uvedených prác postúpili do ďalšieho kola na konferenciu títo 10 študenti: (súkromné 

právo): Michal Kiča, Jozef Kšiňan, Marek Kubíček, Michal Mikuš, Vladimír Troják               

a (verejné právo) Alexandra Hamranová, Dalibor Jurášek, Ivan Mjartan, Peter Sloboda 

a Dominika Strigáčová. Pre súkromné právo boli určení títo členovia komisie: predseda    

JUDr. Ján Golian, PhD., členovia: JUDr. Martin Križan , Mgr. Lenka Juhásová,  pre Verejné 

právo: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Mgr. Ján Škrobák a JUDr. Ondrej Blažo. 

 Prezentácia ich prác sa uskutočnila dňa 28.04.2010 v Amfiteátri UK v Bratislave za 

účasti študentov a hodnotiacej komisie.  

Hodnotiaca komisia pracovala v tomto zložení: predseda: Doc. JUDr. Juraj Kolesár, 

CSc, členovia: JUDr. Marián Giba, JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. a Doc. JUDr. Mária 

Srebalová, PhD. (v čase  prezentácie PN).  Po predstavení všetkých prác hodnotiaca komisia  

vykonala celkové hodnotenie súťažných prác, určila ich poradie a vyhlásila výsledky za účasti 

dekana a prodekana fakulty. Víťazi 1 kola ŠVOČ boli za 1. 2 a 3. miesto  ocenení finančne, 

a všetci zúčastnení boli ocenení morálne, získali diplomy a knižné publikácie od sponzorov. 

Poradie výsledkov súťaže ŠVOČ bolo nasledovné: 

1. miesto 

Michal  Mikuš s prácou „Vytesnenie akcionárov a nútený výkup cenných papierov – 

význam a právna úprava v slovenskom a európskom práve“.  

Konzultant: JUDr. Edita Hajnišová, PhD. 
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Oponent: Mgr. Andrej Glézl 

 

2. miesto 

Vladimír Troják s prácou  „Second hand Softvér“ 

Konzultant: Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.      

Oponent: JUDr. Boris Susko, PhD.  

 

3. miesto 

Jozef Kšiňan s prácou „Právne postavenie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako 

študenta vysokej školy“. 

Konzultant: Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

Oponent: Mgr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

4. miesto 

Marek Kubíček  s prácou „ Zmluva o preprave osôb v pravidelnej cestnej a dráhovej 

doprave“. 

      Konzultant: JUDr. Marek Števček, PhD. 

      Oponent: JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. 

   

 

 

V I I .  F I N A N Č N É  Z A B E Z P E Č E N I E     

  
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako súčasť verejnej vysokej 

školy – Univerzity Komenského v Bratislave sa riadila pri hospodárení v roku 2010 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ďalej opatreniami MF SR, metodickými usmerneniami MŠ SR, vnútornými predpismi na UK 

a Právnickej fakulty  UK a na princípe viaczdrojového financovania.  

Hlavným zdrojom financovania bola pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu, 

poskytnutá na základe dotačnej zmluvy Univerzity Komenského  s Ministerstvom školstva 

SR, ktorú UK rozdelila všetkým súčastiam.  

Ďalšie finančné prostriedky z verejných zdrojov Právnická fakulta UK získala 

prostredníctvom dotácií z MŠ SR na projekty VEGA, KEGA a z Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja (APVV). 
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Právnická fakulta UK aj v roku 2010 bola nútená na pokrytie výdavkov potrebných na 

zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania, prevádzky, rozvoja a pri tvorbe rozpočtu na rok 

2010 popri dotácii zo štátneho rozpočtu a pri poddimenzovaní financovania kapitoly 

vysokého školstva doplniť nedostatok finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov, ktoré 

predstavovali v prevažnej miere: 

 

-  výnosy zo školného  

-  výnosy za prijímacie konanie, 

-  výnosy z poplatkov spojených so štúdiom,  

-  výnosy sprostredkované darovacími zmluvami. 

 

V súlade so schváleným Štatútom Univerzity Komenského v Bratislave 

a s vnútornými predpismi, ktoré upravujú výber školného a poplatkov spojených so štúdiom, 

Právnická fakulta UK odviedla  3 %  zo zaplateného školného za akademický rok 2010/2011 

(zo zaplateného školného ku dňu 30.11.2010) do fondu rozvoja UK finančné prostriedky        

v  sume 11 487,78 eur. 

 

2. Ročná účtovná závierka  
 

Ročná účtovná závierka za rok 2010 bola spracovaná v zmysle Opatrenia Ministerstva 

financií Slovenskej republiky z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa 

ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termíny predkladania informácií 

z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 

(opatrenie MF SR k predkladaniu finančných výkazov), uverejneného vo FS č. 11/2007 

v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. mf/27059/2008-311, uverejneného vo FS č. 

1/2009 a v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov , 

zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickými 

usmerneniami MŠ SR a MF SR. 

Ročná účtovná závierka za rok 2010 bola spracovaná vo finančnom informačnom 

systéme SAP SOFIA v sústave podvojného účtovníctva, tvorí jeden celok a je štruktúrovanou 

prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz 

o majetku, záväzkoch, o hospodárskom výsledku  a celkovej finančnej situácii fakulty ako 

účtovnej jednotky.      

Základom výročnej správy o hospodárení Právnickej fakulty UK bola ročná účtovná 

závierka za rok 2010,  ktorej súčasťou sú nasledovné výkazy: 
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1. Súvaha za rok 2010 

2. Výkaz ziskov a strát 

 

 

 

2.1 Súvaha  

 

Súvaha poskytuje ucelený prehľad o aktívach a pasívach Právnickej fakulty UK. 

Celková hodnota aktív vykázaná v súvahe sa rovná celkovej hodnote pasív a je vo výške 

1 149 279,88 eur  

 

                       

V priebehu sledovaného obdobia objem aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

klesol o 30 258,31 eur. Počas hodnoteného obdobia fakulta vyradila neupotrebiteľný majetok 

s nulovou zostatkovou hodnotou. Vyradený bol opotrebovaný nábytok, počítače, kopírovacie 

zariadenia a prístroje po dobe životnosti.  

 

2.2. Výkaz ziskov a strát    

 

Výkaz ziskov a strát je prehľadným usporiadaním celkových zúčtovaných nákladov 

a výnosov za rok 2010 ako aj vyčíslením celkového výsledku hospodárenia za rok 2010. 

 

 

3. Analýza výnosov a nákladov  
 

     Analýza vychádza z údajov o výnosoch a nákladoch uvedených vo Výkaze ziskov a strát 

a to:  

 

Celkové výnosy predstavovali            3 922 268,98 € 

  

Z toho: 1. výnosy hlavnej činnosti  3 888 821,23 € 

             2. výnosy podnikateľskej činnosti                  33 447,75 € 

  

Celkové náklady predstavovali 3 902 183,79 € 

  

Z toho: 1. náklady hlavnej činnosti 3 850 013,42 € 

             2. náklady podnikateľskej činnosti 52 170,37 € 
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Výsledok hospodárenia bol vo výške 20 085,19 € 

  

Z toho:    

       1. výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti  38 807,81 € 

       2. výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti             -   18 722,62 € 

 

       

 Na Právnickej fakulte UK bol v roku 2010 dosiahnutý celkový kladný hospodársky 

výsledok, ktorý predstavoval zisk vo výške 20 085,19 eur. 

 

3.1 Analýza výnosov : 

 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu               2 661 727,21 € 

   

 

V rámci hlavnej činnosti tvorili podstatnú časť výnosy zo štátnej dotácie, ktoré 

predstavovali príjem dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške: 

 

2 661 727,21 €   z toho: 2 661 089,21 € (dotácia na bežné výdavky) 

  638,00 € (dotácia na kapitálové výdavky) 

 

 

Okrem dotácie zo štátneho rozpočtu Právnická fakulta UK využívala aj ďalšie zdroje, 

a to druhou najväčšou skupinou výnosov boli iné ostatné výnosy v celkovej výške 927 234,07 

eur v nasledovnej štruktúre: 

 

1. Školné za prekroč. štandard.dĺžky     41 872,60 € 

2. Školné od cudzincov 115 371,82 € 

3. Poplatky za prijímacie konanie           96 429,81 € 

4. Poplatky za rigorózne konanie 74 497,26 € 

5. Poplatky za vydanie dokladov 10 075,65 € 

6. Poplatky za ďalšie vzdelávanie 34 022,73 € 

7. Dary 12 992,34 € 

8. Školné externých študentov           487 806,45 € 

9. Ostatné výnosy 54 165,41 € 

 10. Tržby z predaja služieb             16 333,59 € 

       

 Výnosy z podnikateľskej činnosti v roku 2010 tvorili najmä tržby za vlastné výrobky 

vo výške 32 235,91 eur , ktoré v porovnaní s rokom 2009 poklesli o 19 269,00 eur.  

. 

 

3.2 Analýza nákladov 

 

Prehľad nákladov vo výške 3 902 183,79 eur za rok 2010 je podrobne špecifikovaný 

vo výkaze ziskov a strát za rok 2010, pričom náklady z hlavnej činnosti  boli čerpané            

v sume  3 850 013,42 eur  a náklady z podnikateľskej činnosti boli čerpané v sume               

52 170,37 eur. 
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Štruktúra nákladov v roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2009 nezmenila, najväčšiu 

časť 51,15 % tvorili mzdové náklady včítane odvodov na poistné. 

  

 

 

 

3.3 Analýza nákladov vo vybraných oblastiach: 

 

1. program / podprogram 021 02 03  

-čerpanie finančných prostriedkov vo výške 6 014,16 eur boli pridelené z Ministerstva 

školstva SR Rámcovou zmluvou č. 0304/2008/SMS na štipendiá pre zahraničných 

štipendistov z Ruskej federácie.  

 

 

2. program / podprogram 077 11 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania   

a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  

 

- Náklady na mzdy 

Čerpanie: mzdové prostriedky            1 263 064,95 € 

odvody              414 622,25 € 

 

 

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 doplnené z vlastných výnosov Právnickej fakulty UK. 

   

Rozbor mzdových prostriedkov - Ústav medzinárodných vzťahov a právnej 

komparatistiky 

- čerpanie:  

610 – mzdové prostriedky – špecifiká (účelovo pridelené) 

620 – odvody – špecifiká (účelovo pridelené) 

čerpanie : mzdové prostriedky          38 570,40 €   

                odvody            12 984,54 €                                               

 

      Rozbor funkčného platu zamestnancov fakulty – čerpanie: 

 

Funkčný plat                                        Dotačné zdroje Nedotačné zdroje 

 

1. tarifné platy 1 153 838,59 € 11 827,85 €              

2. osobné príplatky 48 824,37 € 114 873,95€                                  

3. odmeny      25 432,00 € 204 001,00€                                                   

4. príplatok za riadenie      29 807,48  €           0,00                               

5. náhrady mzdy     229 359,27 € 0,00 

6. príplatky(nadčas, So, Ne, pohot.) 2 139,09 € 0,00 

       

            

priemerná mzda zamestnanca fakulty FP :   956,67 € 
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priemerná mzda zamestnanca fakulty TP :   612,05 € 

priemerná mzda zamestnanca fakulty FP bez odmien 836,32 €  

 

  

 

 

 

 

   Prepočítaná priemerná  mzda zamestnanca fakulty v pracovnom zaradení: 

 

 

a) pedagogického zamestnanca 

bez osobného príplatku  1 024,48 €                         

s osobným príplatkom  1 098,23€                                                       

- profesor 1 613,42 € 

- docent 1 278,05 € 

- odborný asistent    975,08 € 

- asistent    653,98 € 

        

b) administratívneho zamestnanca 

bez osobného príplatku 612,81 € 

s osobným príplatkom     756,00 € 

z toho: Akademická knižnica:    552,71 € 

 

3. program/podprogram  077 11 16  -   štipendiá doktorandov 

 

fakulta zaznamenala nárast počtu interných doktorandov, kde celkové čerpanie              

finančných prostriedkov bolo vo výške 386 513,00 eur. 

 

 

4. program/podprogram  077 12 01  -základný výskum na VŠ 

   - Prevádzka a rozvoj     infraštruktúry pre výskum a vývoj 

 

         Čerpanie: mzdové prostriedky     175 266,56 € 

            odvody        60 544,00 € 

 

       

5.  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: celkom 185 780 eur  (v roku 2010 UK             

zvýšila  zdroj 1319 o 63 080,00 eur). 

 

 

6.  program/podprogram  077 15 02 – Motivačné štipendiá 

 

     Motivačné štipendiá boli vyplatené vo výške  71.239,22 eur. 

 

7. Ostatné  

 

Náklady na mzdy dotačné programy - ostatné 
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Čerpanie: mzdové prostriedky      114 035,16 € 

      odvody                5 924,94 € 

 

Náklady na mzdy nedotačné programy 

Čerpanie: mzdové prostriedky            383 141,01 € 

     odvody              106 045,59 € 

 

 

Náklady na mzdy – podnikateľská činnosť 

Čerpanie: mzdové prostriedky              22 031,39 € 

  odvody                             5 766,25 € 

 

4. Finančné zabezpečenie projektov a grantov 

 

 V roku 2010 bola  Právnická fakulta UK znovu zapojená do riešenia nových Grantov 

UK a pokračujúcich projektov APVV, VEGA, KEGA. 

 

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých vedeckých pracovníkov rektor 

UK v Bratislave schválil pre rok 2010 štrnásť Grantov UK s objemom finančných 

prostriedkov 16 160,00 eur, ktoré boli Právnickej fakulte UK zaslané na jej zostatkový účet. 

 

Pokračujúcim projektom APVV, KEGA a VEGA v roku 2010 boli pridelené finančné 

prostriedky na schválené  projekty v celkovej výške 181 475,05 eur. 

 

Z toho :   kapitálové výdavky                       638,00 €  

               bežné výdavky                                      180 837,05 € 

 

Pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre rok 2010 neboli čerpané. 

 

Pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky  pre rok 2010 a prenesené zostatky 

z predchádzajúcich rokov boli čerpané nasledovne: 

 

 

Čerpanie v roku 2010 

Názov grantu a 

projektu 

zdroj 111 zdroj 1319 zdroj 1318 Spolu 

Granty UK  14 245,87  14 245,87 

Vega 5 196,55 4 260,72 440,81 9 898,08 

Kega 7 577,77 2 517,91  10 095,68 

APVV 120 249,25 78 241,08 100,25 198 590,59 

Spolu 133 023,57 227 265,58 541,06 232 830,21 

 

 

5. Druhové členenie nákladov 

 

630 – tovary a služby 

Náklady na tovary a služby predstavovali objem finančných prostriedkov: 

      Čerpanie: 

a) Škola                                                     21 754,59 € 

b) dotačné zdroje (Veda, Vega, Kega, APVV )                143 285,80 € 
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c) zostatkový účet (Škola, Veda, Kega, APVV, GUK)     83 403,85 € 

d) vlastné zdroje  789 401,49 € 

e) zahraničné zdroje  19 339,02 € 

SPOLU  1 057 184,75 € 

                                                                                                  

 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 skoro v plnom rozsahu zabezpečila prevádzku fakulty, keďže 

dotácia štátneho rozpočtu pokrývala tovary a služby v minimálnej miere. 

 

6. Fondy 

 

 Právnická fakulta UK v súlade s vysokoškolským zákonom a rozhodnutím príslušného 

orgánu verejnej vysokej školy tvorila finančné fondy, ktorých stav k  31.12.2010 bol 

nasledovný : 

 

Śtipendijný fond   4 111,15 € 

Rezervný fond        14,09 € 

Fond reprodukcie   3 089,22 € 

Sociálny fond                         10 693,96 € 

 

 

7. Rekapitulácia 

 

Nedočerpané dotácie finančných prostriedkov za rok 2010 predstavujú výšku  

191 616,59 EUR a uvedené finančné prostriedky boli prevedené na zostatkový účet fakulty 

dňa 22.12.2010. 

 

Zostatky finančných prostriedkov sú nasledovné :  

 

Názov  Zostatok z roku 2010 

 

     

Škola + ÚMV a PK 83 551,06 € 

PraF Infra pre VaT 6 035,01 € 

Vega bežné výdavky 1 011,45 € 

Vega kapitálové výdavky 638,00 € 

Spolu Vega v EUR 1 649,45 € 

Spolu  Kega v eur 3 571,23 €  

Spolu   APVV  43 230,80 € 

Štipendiá doktorandské.   46 202,81 € 

Sociálne štipendiá   1 376,45 € 

Motivačné štipendiá 5 999,78 € 

Spolu 191 616,59 € 

 

 

8. Záver 
  

 Výsledkom hospodárenia a finančnému zabezpečeniu chodu fakulty sa priebežne 

venuje vedenie Právnickej fakulty UK Bratislava. 
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V I I I .  M A T E R I Á L N E  Z A B E Z P E Č E N I E     
 

Finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené v hospodárskej činnosti smerovali najmä 

na zabezpečenie nasledovných oblastí: 

 

a) optimalizácia pracovného prostredia fakulty 

     - zlepšenie materiálneho zabezpečenia, modernizácia a vybavenie výučbových priestorov   

        v objeme: 14 363,30 eur 

      - postupné zabezpečovanie vybavenia zamestnancov fakulty výpočtovou tech nikou     

          včítane príslušenstva v objeme:  20 832,01 eur 

      - zabezpečovanie opráv technického zariadenia v objeme:  1 374,53 eur 

  

b) podpora odborno-spoločenských podujatí usporiadaných fakultou: 

        1. Medzinárodná vedecká konferencia „ Právo ako zjednocovateľ Európy – veda        

             a prax“ 

  Termín: 21. – 23. 10. 2010 

  Náklady:  103 710,50 eur 

 

2. Medzinárodná konferencia mladých vedeckých zamestnancov, interných 

    a externých doktorandov fakulty: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010 

     Termín :  18.3. – 20.3.2010  

     Náklady :  7 799,34 eur 

 

3. Športové dni   Právnickej fakulty UK, Kaskády, s.r.o. Únovce 

    termín :  24.6. – 25.6.2010 

    náklady :   7 293,09 eur 

 

Vedenie fakulty v roku 2010 sa spolupodieľalo na čerpaní finančných prostriedkov:   

- zo sociálneho fondu v spolupráci s ZO OZ PŠaV PraF UK  v  celkovom objeme  

15 903,27 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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I X .  Ľ U D S K É  Z D R O J E  A  P E R S O N Á L N A  P O L I T I K A   
 

 

ZOZNAM  PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV FAKULTY K  31. 12. 2010 

V  ČLENENÍ PODĽA KATEGÓRIÍ:  
 

 

         

Profesori:        

Beňa Jozef prof. JUDr. CSc.       

Cibulka Ľubor prof. JUDr.CSc.      

Kasanický Gustáv, prof. Ing.CSc.      

Kubíček Pavol prof. JUDr. CSc.      

Patakyová Mária, prof.JUDr.CSc.      

Posluch Marián prof. JUDr. CSc.      

Schronk Róbert prof. JUDr. CSc.      

Šámal Pavel, prof.JUDr.Ph.D.      

Vojáček Ladislav, prof.JUDr.CSc.      

Vrabko Marián prof. JUDr. CSc.      

         

Mimoriadny profesor:       

Fogaš Ľubomír doc. JUDr. CSc.      

         

Docenti:         

              

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. PhD.       

Kolesár Juraj doc. JUDr.CSc.       

Košičiarová Soňa doc. JUDr. PhD.       

Korček Vladimír, doc.PhDr.CSc.       

Mamojka Mojmír, doc.JUDr.PhD.       

Matlák Ján doc. JUDr. CSc.         

Mego Mirko, doc. MUDr.CSc.       

 Nemec Matúš doc. JUDr. PhD.        

Pinková Dagmar doc. Ing.CSc.       

Poredoš František doc. JUDr. CSc.       

Prokeinová Margita, doc.JUDr.CSc.       
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Sidak Mykola, doc. PhD.         

Srebalová Mária doc. JUDr. PhD.       

Stanek Dušan doc. PhDr. CSc.       

Turayová Yvetta doc. JUDr. CSc.       

Valent Tomáš doc. PhDr. CSc.       

              

         

Odborní asistenti:       

Abrahámová Eva PhDr. CSc.       

Blažek Radovan JUDr. PhD.         

Burda Eduard JUDr. PhD.         

Celnarová Xénia PhDr. CSc.         

Cepek Branislav JUDr. Ing.PhD.       

Čunderlík Ľubomír JUDr. PnD.       

Dudláková Monika PhDr.         

Dulaková Jakúbeková Denisa JUDr. CSc.     

Duračinská Mária JUDr. CS         

Ďuriš Michal JUDr. PhD.         

Fábry Branislav JUDr. PhD.         

Fekete Imrich JUDr. CSc.         

Fröhlichová Ingrid Ing.         

Gábriš Tomáš JUDr. PhD.         

Gešková Katarína JUDr.         

Golian Ján JUDr. PhD.         

Grofiková Katarína Mgr.         

Hajnišová Edita JUDr. PhD.         

Havranová Marta PaedDr. CSc.       

Hnilica Radoslav JUDr.         

Hojsík Dalibor, MUDr. PhD.         

Hruškovič Ivan JUDr. CSc.         

Chlípala Miroslav JUDr. Ing.         

Ivan Pavol, JUDr.           

Kováčová Hana JUDr.         

Križan Martin JUDr.           

Kubíčková Gabriela JUDr.CSc.       

Kučová Tatiana PhDr.         

Kummerová Silvia, PhDr.         

Kuril Michal JUDr. PhD.         

Kurilovská Lucia JUDr. PhD.         

Lysá Anna PhDr. CSc.         

Lysý Miroslav Mgr. PhD.         

Macková Zuzana JUDr. PhD.       

Maruchnič Ján, JUDr. Ing.         

Martvoň Anton Mgr. PhD.         

Masár Dušan Ing. PhD.         

Mencerová Ingrid JUDr. PhD.       

Mrva Michal Mgr.           
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Muríň Peter JUDr. CSc.         

Nováková Mária JUDr. PhD.         

Ozdinová Želmíra PhDr. CSc.       

Pekár Bernard JUDr. Ing.         

Pénzeš Peter, JUDr. PhD.         

Podolec Ondrej Mgr. PhD.         

Prikryl Ondrej JUDr. PhD.         

Reichardt Dávid Mgr. PhD.         

Rišová Michaela Mgr.         

Seman Radoslav JUDr.PhD.         

Smyčková Romana JUDr. PhD.       

Susko Boris JUDr. PhD.         

Šerešová Erika Mgr.         

Šimková Svatava PhDr. PhD.       

Števček Marek JUDr. PhD.         

Tobiášová Lýdia JUDr. PhD.         

Tökölyová Tatiana PhDr. PhD.       

Trella Rudolf JUDr. CSc.         

Turčan Martin, JUDr. PhD.         

Uličná Petra Mgr. PhD.         

Vaculíková Nadežda JUDr.         

Vozáryová Miroslava,JUDr. PhD.       

Zelenák Peter PhDr. CSc.         

              

         

         

Asistenti :        

Borodovčák Milan, Mgr.        

Danišovičová Lucia JUDr.        

Laučíková Miroslava, Mgr.        

Kolárik Andrej Mgr.        

Kubániová Dušana, JUDr.        

Husar Semancová Emília, JUDr.        

Pavľáková Ema Mgr.        

Pecho Štefan, Mgr.        

Polakovič Eduard Mgr.        

           

         

Výskumní pracovníci:        

Adamov Norbert Mgr. PhD.        

Blažo Ondrej, Ing. Mgr. PhD.        

Brtko Róbert PaedDr. CSc.        

Capandová Petra Mgr.        

Giba Marián JUDr.          

Hamuľák Juraj Mgr. PhD.        

Jonatová Eva, JUDr. Ing.        

Kadašiová Michaela Mgr.        
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Kaššák Rastislav JUDr. PhD.      

Kordík Marek JUDr.        

Kriváňová Dana Mgr.        

Kučera Miroslav Mgr.        

Kunová Vlasta doc. JUDr. CSc.      

Laciak Ondrej JUDr.        

Ľalík Tomáš, JUD. PhD.        

Luprichová Petronela, Mgr.        

Mydliarová Magdaléna, Ing.        

Puchovský Ján JUDr. PhD.        

Škrobák Ján Mgr. PhD.        

Škultéty Peter prof. JUDr. CSc.      

Tóthová Katarína prof. JUDr. CSc.      

Užáková Veronika JUDr.        

Vačok Juraj Mgr. PhD.        

Valuch Jozef, JUDr. PhD.        

             

         

Nepedagogickí zamestanaci k 31.12.2010 :     

         

Pracovisko:  Zaradenie:  Meno:   

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky:    

   Pracovníčky ústavu: Bc. Marušková Zuzana 

      Mgr. Hilmerová Eva 

         

Akademická Knižnica Právnickej fakulty:     

   Riaditeľka:  Mgr. Budayová Anna 

   Odborné pracovníčky: PhDr. Bágeľová Anna 

      Boriová Blanka  

      Danišovičová Anna 

      Gibalová Elena  

      Horňáčková Monika 

      Kovarčíková Izabela 

      PhDr. Křápková Jitka 

      Martanovičová Jaroslava 

      Smolárová Kornélia 

      Strašáková Valéria 

         

Dekanát fakulty:  

Tajomník 

fakulty:  Ing. Václav Igor  

         

   Sekretariát dekana: Bc. Frlavsová Anna 

      Bc. Škorvagová Katarína 

    vodič  Šošovica Peter  

         

   

Referát personálnej 

práce: Senková Zlata  
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Študijné oddlenie:                  Vedúca ŠO:  Mgr. Sidorjaková Dagmar 

   Študijné referentky:    

   Doktorandské štúdium: 

Mgr. Lackovičová 

Bibiana 

      Domčeková Helena 

      

Havranová 

Silvia  

      

Kopernická 

Oľga  

      Marušincová Valéria 

      Švecová Petra  

      Slovačeková Patrícia 

   Sociálny referát:  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 vydavateľkej činnosti:  

Mgr. Vlková    

         Eva  

      Kosibová Mária  

         

Ekonomické oddelenie: Vedúca oddelenia:  Ing. Novomestská Zora 

   Referát ekonomiky práce:    Ing. Bubniaková Ľudmila 

   Referát plánu a rozpočtu:  Vričanová Ivana  

   Referát mzdovej učtarne: Klempová Anna  

   Pokladňa:  Hrušecká Vlasta  

   Referát všeobecnej učtarne: Mlečenkovová Blanka 

      Walterová Jatmila 

         

Hospodárske oddelenie: Podateľňa:  Dudová Anna  

      Sekerková Mária  

   Archív:   Kardošová Veronika  

   Referát MTZ:  Nemcová Alena  

   

Referát evidencie a 

správy    

   majetku:  Fischlová Deana  

         

Oddelenie informačných technológií:     

   Vedúci oddelenia: Ing. Fodor Alexander 

   zamestnanci:  Kovár Ladislav  

      Laboš Viktor  
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Sekretárky katedier:    Belejová Renáta  

      Gallová Edita  

      Hakajová Viera  

      Hanáková Nikoleta 

      Kvaltínová Danka  

      Martinkovičová Renáta 

      Ondrejičková Ľudmila 

      Rajčányová Zuzana 

      Slatkovská Viktória 

      Smolková Ivana  

      Švecová Zuzana  

         

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov a zamestnancov k 31.12.2010 

bola nasledujúca:        

profesori   10      

mimoriadny profesor         1      

docenti   27      

odborní asistenti  62      

asistenti   9      

výskumní pracovníci         24      

administratívni zamestnanci  40      

IT   3      

knižnica   11      

vodič   1      

zamestnanci spolu:  188      

         

         

         

         

         

Výberové konania na obsadenie vysokoškolských učiteľov sa uskutočnili na  

týchto katedrách:        

         

 - docent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky   

 - OA na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky   

 - docent na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva   

 - profesor na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva  

 -  OA na Katedre správneho a environmentálneho práva    

 -  OA na Katedre správneho a environmentálneho práva    

 - OA na Katedre občiankeho práva      

 - OA na Katedre ekonomických vied a práva inf. a komunikačných technológií 

 - OA na Katedre právnej komunikácie, telovýchovy a športu   

 - OA na Katedre právnej komunikácie, telovýchovy a športu   

 - Výskumný pracovník na Katedre ústavného práva    

 - OA na Katedre teórie práva a sociálnych vied     

 - docent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva  

 - docent na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva  
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 - docent na Katedre právnych dejín      

 - docent na Katedre právnych dejín      

 - profesor  na Katedre právnych dejín      

 - OA na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky   

 - OA na Katedre teórie práva a sociálnych vied     

 - OA na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva   

 - výskumný pracovnik na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva 

 - OA na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva  

 - výskumný pracovník na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 - výskumný pracovník na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

 - profesor na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky  

 - OA na Katedre obchodného, finančného a hospodárskeho práva  

 - výskumný pracovník na Katedre právnych dejín    

 - OA na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky   

 - OA na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky   

 - OA na Katedre ekonomických vied a práva inf. a komunikačných technológií 

 - OA na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva   

 - OA na Katedre právnych dejín      

         

         

  

 X .   P R A C O V I S K Á  F A K U L T Y  
 

K A T E D R Y :  

Katedra právnych dejín 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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   

810 00  Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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. 

mailto:kpd@flaw.uniba.sk
mailto:ktp@flaw.uniba.sk
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Katedra ústavného práva      

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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. 

 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia  

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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. 

Od 19.10.2010 poverený vedením katedry JUDr. Michal Kuril, PhD. 

 

Katedra trestného práva,  kriminológie a kriminalistiky 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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. 

mailto:ksp@flaw.uniba.sk
mailto:ksep@flaw.uniba.sk
mailto:kofhp@flaw.uniba.sk
mailto:kpppsz@flaw.uniba.sk
mailto:ktpkk@flaw.uniba.sk
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Katedra medzinárodného práva a európskeho práva 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 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. 

 

 

Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu 

810 00 Bratislava 1, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, miestnosti č. 108 – 112, I. poschodie, 

SB, 

tel. sekr. 592 44 441 

e-mail:  kpk@flaw.uniba.sk 

Vedúca katedry: PaedDr. Marta  Havranová,  CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kmpp@flaw.uniba.sk
mailto:kop@flaw.uniba.sk
mailto:kev@flaw.uniba.sk
mailto:kpk@flaw.uniba.sk
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X I .   P R Í L O H Y  
 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2010 

 

Právnická fakulta UK 
 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

AAA01 Burda, Eduard [UKOPATP] (53%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (1%) - Kolesár, Juraj [UKOPATP] 

(4%) - Kordík, Marek [UKOPATP] (3%) - Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (4%) - Mularčík, Ondrej (2%) 

- Prokeinová, Margita [UKOPATP] (3%) - Tobiášová, Lýdia [UKOPATP](20%) - Vráblová, Miroslava 

(5%) - Záhora, Jozef (5%): Trestný zákon : všeobecná časť ; komentár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 

2010. - xxiii, 1106 s. - (Komentované zákony) 

ISBN 978-80-7400-324-0 

 

AAA02 Gešková, Katarína [UKOPAOP] (100%) : Dovolanie v civilnom procese. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 

2010. - 237 s. - (Beckova edícia právne inštitúty) 

ISBN 978-80-7400-166-6 

 

AAA03 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (28%) - Bartová, Zuzana - Blaha, Marián - Ďurica, Milan - Jablonka, 

Branislav - Kovácsová, Tímea - Moravčíková, Andrea - Vozár, Jozef: Obchodný zákonník : komentár. - 3. 

vyd. [zmenené vydanie]. - Praha : C. H. Beck, 2010. - xx, 1199 s. - (Komentované zákony) 

ISBN 978-80-7400-314-1 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

AAB01 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom 

prostredí. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 146 s. - 

(Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 31) 

Lit. 66 zázn. 

ISBN 978-80-7160-282-8 

 

AAB02 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Perspektívy dokazovania v trestnom konaní s dôrazom na znalecké 

dokazovanie. - 1. vyd. - Prievidza : Citicom, 2010. - 176 s. 

Lit 121 zázn. 

ISBN 978-80-89433-00-1 

 

AAB03 Stieranka, Jozef (50%) - Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%): Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti 

legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej kriminality. - Bratislava : 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010. - 215 s. 

Lit. 27 zázn. 

ISBN 978-80-8054-500-0 

 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 

ABA01 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%) - Šorl, Róbert (50%): Občianske právo na Slovensku a unifikácia 

právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918-1938) = Civil law in Slovakia and the 

law unification in the period of the firstCzechoslovac Republic (1918-1938) 

Lit. 81 zázn. 

In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve Střední 

Evropě, sv. 2. - Praha : Karolinum, 2010. - S. 646-718. - ISBN 978-80-246-1718-3 

 

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

vydavateľstvách 

 

ABB01 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Vymáhateľnosť práva v širšom rozmere - náčrt 

medzinárodnoprávnych a európskoprávnych súvislostí 

Lit. 18 zázn. 

In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Záverečná štúdia. - Pezinok : Justičná akadémia 
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Slovenskej republiky, 2010. - S. 173-223 [3 AH]. - ISBN 978-80-970207-2-9 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

ACA01 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (35 %) - Cirák, Ján - Smyčková, Romana [UKOPAOP] (11%) - 

Bajánková, Jana - Števček, Marek [UKOPAOP] (18%) - Kováčová, Elena - Švecová, Daniela: Občianske 

súdne konanie. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2010. - 467 s. - (Beckova edícia právnické učebnice) 

ISBN 978-80-7400-312-7 

Ohlasy (1): 

[o3] 2010 Dulaková Jakúbeková, Denisa: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Praha : Leges, 2010, 

S. 167 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACB01 Balko, Ladislav (56%) - Králik, Jozef - Duračinská, Mária [UKOPAHP] (7%) - Jakubovič, Daniel 

[UKOPAHP] (26%) - Pénzeš, Peter [UKOPAHP] - Vavríková, Andrea [UKOPAHP] (1%): Finančné 

právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,Právnická fakulta, Vydavateľské 

oddelenie, 2005. - 308 s. - (Učebnice Právnickej fakulty) 

ISBN 80-7160-189-6 

POZNÁMKA: dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . 

- ISBN 80-7160-290-3 

Ohlasy (2): 

[o4] 2005 Maruchnič, Ján - Čunderlík, Ľubomír: Finančnoprávne epištoly. Bratislava : Epos, 2005, S. 343 

[o3] 2006 Duračinská, Mária: Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc : Univerzita Palackého v 

Olomouci, Právnická fakulta, 2006, S. 472 

 

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 

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Ostrava : Key, 2010 . - ISBN 978-80-7418-056-9 

Ohlasy (1): 

[o5] 2010 Pauličková, Alena: Právník, roč. 149, č. 7, 2010, s. 755-757 

 

ACB03 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Repetitórium trestného práva hmotného. - 1. vyd. - Bratislava : 

Veda, 2010. - 158 s. 

Lit 10 zázn. 

ISBN 978-80-224-1147-9 

 

ACB04 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Repetitórium trestného práva procesného. - 1. vyd. - Bratislava : 

Veda, 2010. - 176 s. 

Lit 12 zázn. 

ISBN 978-80-224-1146-2 

 

ACB05 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Sankcie v trestnom práve. - 1. vyd. - Prievidza : Citicom, 2010. - 

218 s. 

Lit 30 zázn. 

ISBN 978-80-89433-02-5 

 

ACB06 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (30%) - Mamojka, Mojmír, st. (20%) - Patakyová, Mária [UKOPAHP] 

(50%): Obchodné právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Vydavateľské oddelenie, 2007. - 390 s. - (UčebnicePrávnickej fakulty) 

ISBN 978-80-7160-225-5 

POZNÁMKA: dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Vydavateľské oddelenie, 2008 . - ISBN 978-80-7160-225-5 

dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . - ISBN 978-

80-7160-225-5 

Ohlasy (2): 

[o4] 2009 Chochúľová, Lenka: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009. Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009, S. 47 

[o3] 2009 Škrinár, Alexander - Nevolná, Zuzana - Kvokačka, Lukáš: Fundamentals of Slovak Commercial 

Law. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, S. 142 
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ACB07 Lazar, Ján - Arnoldová, Marianna - Dobrovodský, Róbert - Dulak, Anton [UKOPAOP] (8%) - Dulaková 

Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (5%) - Gandžalová, Daniela - Jurčová, Monika - Kirstová, Katarína - 

Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (18%) - Novotná, Marianna- Richterová, Natália: Občianske právo 

hmotné 1 : všeobecná časť ; rodinné právo ; vecné práva ; dedičské právo. - 1. vyd. - Bratislava : Iura 

Edition, 2010. - 715 s. - (Učebnice) 

ISBN 978-808078-346-4 

 

ACB08 Lazar, Ján - Dulak, Anton [UKOPAOP] (9%) - Jurčová, Monika - Kirstová, Katarína - Novotná, 

Marianna - Muríň, Peter [UKOPAOP] (20%): Občianske právo hmotné 2 : záväzkové právo ; právo 

duševného vlastníctva. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - 548 s. - (Učebnice) 

ISBN 978-808078-346-4 

 

ACB09 Potásch, Peter - Cepek, Branislav [UKOPASP] (29%) - Hašanová Janka - právo - Horzinková, Eva: 

Vybrané správne procesy : teoretické a praktické aspekty. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 

2010. - 552 s. 

Lit. 16 zázn. 

ISBN 978-80-89447-19-0 

 

ACB10 Števček, Marek [UKOPAOP] (29%) - Baricová, Jana - Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (5%) - Cirák, Ján - 

Ďurica, Milan - Henčeková, Jana - Gandžalová, Daniela - Kotrecová, Alexandra - Procházka, Radoslav - 

Smyčková, Romana [UKOPAOP] (7%) - Stavinohová,Jaruška: Civilné právo procesné. - Bratislava : 

Bratislavská vysoká škola práva, 2010. - 856 s. 

ISBN 978-80-89447-18-3 

 

ACB11 Vojáček, Ladislav (42%) - Beňa, Jozef [UKOPADS] (22%) - Vitkóová, Andrea (28%) - Kolárik, Jozef 

(4%) - Husár Semancová, Emília [UKOPADS] (4%): Dejiny verejného práva a prameňov práva. - 2. 

aktual. a rozšír. vyd. - Bratislava : UniverzitaKomenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 413 s. - 

(Učebnice Právnickej fakulty) 

Lit. 329 zázn. 

ISBN 978-80-7160-291-0 

 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ACD01 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Správa obrany 

Lit. 17 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 145-166. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

ACD02 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Správa zdravotníctva 

Lit. 9 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 205-230. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

ACD03 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Predsúdne konanie 

Lit. 8 zázn. 

In: Jaroslav Ivor a kolektív : Trestné právo procesné. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - S. 551-596. - ISBN 

978-80-8078-309-9 

 

ACD04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Trestné činy hospodárske 

Lit. 6 zázn. 

In: Jaroslav Ivor a kolektív : Trestné právo hmotné 2. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - S. 196-250. - 

ISBN 978-80-8078-308-2 

 

ACD05 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom 

obchode 

Lit. 7 zázn. 

In: Oľga Ovečková a kol. : Základy obchodného práva 2. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - S. 387-409. - 

ISBN 978-80-8078-345-7 

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

ADE01 Balog, Boris - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): Kreačná právomoc prezidenta Slovenskej republiky -
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- právo alebo povinnosť? (interpretačné a aplikačné problémy ústavného vyjadrenia) = Kreative 

Kompetenz des Präsidenten der Slowakischen Republik -- Recht oder Pflicht? 

Lit. 13. zázn. 

In: Právník. - Roč. 149, č. 8 (2010), s. 796-821 

 

ADE02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Niektoré nedoriešené aspekty vyšetrovania v SR 

Lit. 9 zázn. 

In: Trestní právo. - Roč. 14, č. 7-8 (2010), s. 45-52 

 

ADE03 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Opustenie dieťaťa a odloženie dieťaťa z 

hľadiska trestného práva v Slovenskej republike 

Lit. 12 zázn. 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 9, č. 6 (2010), s. 167-174 

Ohlasy (1): 

[o4] 2010 Mencerová, Ingrid: Justičná revue, 62, 12, 2010, s. 1336 

 

ADE04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Slovenské skúsenosti s európskym zatýkacím rozkazom 

In: Státní zastupitelství. - Roč. 8, č. 4 (2010), s. 5-11 

 

ADE05 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Zákonné limity práva na vzdelanie vo vzťahu k štúdiu 

študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch = Legal limits of the right to 

education in relation to the study of master studyprogrammes in heath-car study programmes 

Lit. 3 zázn. 

In: Aplikované právo. - Roč. 7, č. 2, (2009) s. 65-71 

 

ADE06 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Princípy a zásady tzv. športového práva = Principles and rules of 

the so-called sports law 

Lit. 27 zázn. 

In: Acta iuridica olomucensis. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 53-67 

 

ADE07 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Spotrebiteľská zmluva a obchodný zákonník (alebo má vôbec 

význam rozlišovať, či ide o záväzkový vzťah regulovaný občianskym zákonníkom alebo obchodným 

zákonníkom?) = Consumer contract and Commercial Code (has itimportance to differentiate whether it is a 

contractual relationship regulated by Civil Code or by Commercial Code?) 

Lit. 16 zázn. 

In: Acta iuridica olomucensis. - Vol. 5, No. 1 (2010), s. 73-90 

 

ADE08 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Obhliadka v súčasnom Trestnom poriadku 

Lit. 5 zázn. 

In: Státní zastupitelství. - Roč. 8, č. 6 (2010), s. 5-9 

 

ADE09 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Zásada kontradiktórnosti a obhajoba obžalovaného v konaní pred 

súdom 

In: Bulletin advokacie. - Č. 7-8 (2010), s. 28-30 

 

 

ADE10 Kosnáčová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Úpadok akciovej spoločnosti a s tým spojené vybrané 

povinnosti podľa konkurzného zákona = Insolvency of a joint stock company and related responsibilities 

as per the bankruptcy law 

Lit. 21 zázn. 

In: Aplikované právo. - Roč. 7, č. 2, (2009) s. 89-101 

 

ADE11 Kukliš, Peter (33%) - Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (33%) - Janáč, Viliam (33%): A nemzeti 

jelképekre vonatkozó szabályozás a Szlovák Köztársaságban = Regulation of national emblems in the 

Slovak Republic 

Lit. 25 zázn. 

In: Nemzetközi Közlöny -- közép-kelet-európai közigazgatási folyóirat = International journal of public 

administration in Central and Eastern Eurpe. - Sz. 1 (2010), s. 85-92/85-92 

 

ADE12 Poredoš, František [UKOPAMP] (100%) : Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného 

obchodného práva v súčasnej kríze = Die Aufgabe der Staaten, internationaler Organisationen und des 
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internationalen Handelsrechts während dergegenwärtigen Krise 

In: Právník. - Roč. 149, č. 4 (2010), s. 385-399 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

ADF01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Môže byť vlastníctvo jedovatých živočíchov trestné? 

Lit. 6 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 5 (2010), s. 638-645 

 

ADF02 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme 

Lit. 12 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 88-103 

 

ADF03 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Súdni znalci a znalecké posudky v kauzách neplatnosti cirkevného 

manželstva 

Lit. 17 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 1 (2010), s. 27-41 

 

ADF04 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Zodpovednosť za staré environmentálne záťaže = 

Responsibility for old environmental burdens 

Lit. 3 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 2 (2010), s. 26-41 

 

ADF05 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) :  K vybraným aspektom procesného inštitútu nazerania do 

spisov podľa správneho poriadku = The selected procedural aspects of the institute of viewing the files 

under the administrative procedure 

Lit. 5 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 4 (2010), s. 32-36 

 

ADF06 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia (50%): Korupcia v Ruskej federácii a problémy 

boja proti nej v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti 

Lit. 6 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 11 (2010), s. 1238-1246 

 

ADF07 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia (50%): Právna úprava zaobchádzania s omamnými 

látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi v Ruskej federácii 

Lit. 7 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s. 555-565 

 

ADF08 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Výsluch maloletej osoby v trestom konaní 

= Examination of a minor age witness in criminal proceedings 

Lit. 7 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 1 (2010), s. 37-45 

 

ADF09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Výsluch svedka v prípravnom konaní a 

jeho prípustnosť v súdnom konaní 

Lit. 22. zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s. 348-363 

Ohlasy (1): 

[o4] 2010 Mandalík, Radoslav: Justičná revue, roč. 62, č. 11, 2010, s. 1208 

 

ADF10 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku v kontexte 

medzinárodného a európskeho práva = Pension security in Slovakia within the context of international and 

Eurpean law 

Lit. 32 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 2 (2010), s. 101-116 

 

ADF11 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Transportabilita a zachovanie dôchodkových práv 

Lit. 35 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s. 467-492 
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ADF12 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Vysielacie práva na športové podujatia v európskom a 

slovenskom kontexte = Broadcasting rights of sports events in Eurpean and Slovakian context 

Lit. 19 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 4 (2010), s. 37-51 

 

ADF13 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (50%) - Halásová, Zuzana (50%): Elektronický podpis a jeho aplikácia 

v praxi : malý sprievodca predpismi informačnej spoločnosti 

Lit. 20 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 5 (2010), s. 14-22 

 

ADF14 Gribová, Silvia [UKOPASP] (100%) : Právne zabezpečenie ekonomických nástrojov environmentálnej 

politiky = Legal security of economic instruments of environmental policy 

Lit. 6 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 1 (2010), s. 93-100 

 

ADF15 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Európska únia a princípy právneho štátu, alebo môže byť právo 

tajné? 

Lit. 15 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č.1 (2010), s. 103-107 

 

ADF16 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Európsky zatýkací rozkaz - stále aktuálna téma? : kontext práva na 

obhajobu a ďalšie ústavnoprávne súvislosti 

Lit. 16 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 12 (2010), s. 35-40 

 

ADF17 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Smernica ako prameň práva (práva povaha, štruktúra a preberanie 

členským štátom) = Directive as source of law (legal nature, structure and transposition by a Member 

State) 

Lit. 52 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 2 (2010), s. 139-155 

Ohlasy (1): 

[o5] 2010 Ondřejková, Jana: Správní právo, roč. 43, č. 4 (příloha), 2010, s. 64 

 

ADF18 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Koncept spravodlivosti v trestnom práve = The concept of 

justice in criminal law 

Lit. 12 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 2 (2010), s. 3-8 

 

 

 

 

ADF19 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Súčasné prístupy k chápaniu sociálnej spravodlivosti = 

Actual tendeces to undestanding of social justice 

Lit. 12 zázn. 

In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 4 (2010), s. 15-22 

 

ADF20 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Čo nám prináša Lisabonská zmluva ? = What does the Lisbon 

Treaty bring to us? 

Lit. 7 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 3 (2010), s. 202-216 

 

ADF21 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Dôkazné právo a postavenie jednotlivých dôkazov v ňom, osobitne 

znaleckého skúmania 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 6-7 (2010), s. 802-808 

 

ADF22 Kotrecová, Alexandra (33%) – Majirský, Vladimír (33%) – Števček, Marek [UKOPAOP] (33%)  :     

          Upustenie od exekúcie – základné teoretické a aplikačné otázky 

           Lit. 6 zázn. 

  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 12 (2010), s. 1325-1331 

 

ADF23 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Nerovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu v pracovnej 
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inzercii 

Lit. 16 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 1 (2010), s. 57-68 

 

ADF24 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Osobitosti pracovnoprávnej legislatívy Japonska 

Lit. 3 zázn. 

In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 130-140 

 

ADF25 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Oravský, Martin: Niektoré skutkové podstaty hospodárskych 

trestných činov z pohľadu aplikačnej praxe v dimenzii Európskej únie = Some facts of economic offences 

from the view of application practice in theEurpean Union 

Lit. 13 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 6 (2010), s. 591-603 

 

ADF26 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Interpretácia ústavy a úloha ústavného súdu 

časť tohto príspevku bola prezentovaná na konferencii Právo ako zjednocovateľ európy - veda a prax 

Lit. 28 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 12 (2010), s. 1307-1318 

 

ADF27 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Ústavný súd a dobiehanie judikatúry ESĽP 

Lit. 12 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 5 (2010), s. 605-619 

 

ADF28 Lamačka, Juraj [UKOPAST] (100%) : Postavenie prokuristu verzus postavenie likvidátora počas 

likvidácie spoločnosti = Status of the procuracy holder vs. status of the liquidator in the course of winding 

up = Stellung des Prokuristen gegenüber derStellung des Abwicklers während der Liquidation der 

Gesellschaft 

Lit. 7 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 7-8 (2010), s. 43-47 

 

ADF29 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (100%) : Zásada subsidiarity trestnej represie a trestný čin "odloženie 

dieťaťa" 

Lit. 7 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 12 (2010), s. 1332-1336 

 

ADF30 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : K niektorým problémom nadobúdania vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam od nevlastníka : (s poukazom na zásadu nepremlčateľnosti vlastníckeho práva) 

Lit. 10 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 7-8 (2010), s. 37-42 

 

ADF31 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Povaha a procesný postup zabezpečenia svedka 

Lit. 5 zázn. 

In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 1 (2010), s. 72-75 

 

ADF32 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Grausová, Kristína: Premlčanie úrokov z omeškania 

Lit. 21 zázn. 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 12 (2010), s. 12-22 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AEC01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Socializácia a publicizácia v súkromnom práve a reflexie v právnej 

vede na Slovensku v medzivojnovom období 

Lit. 8 zázn. 

In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve Střední 

Evropě, sv. 2. - Praha : Karolinum, 2010. - S. 1152-1166. - ISBN 978-80-246-1718-3 

 

AEC02 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Veda občianskeho práva na Slovensku v rokoch 1918-1938 

Lit. 31 zázn. 

In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve Střední 

Evropě, sv. 2. - Praha : Karolinum, 2010. - S. 609-645. - ISBN 978-80-246-1718-3 
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AEC03 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Publiczność a pozwolenia zinterowane w Republice Słowackiej 

= Verejnosť a integrované povoľovanie v Slovenskej republike 

In: Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. - Wrocław : Instytut nauk prawnych 

PAN, 2010. - S. 203-209. - ISBN 978-83-60644-05-8 

 

AEC04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia (50%): Antikorrupcionnoje zakonodateľstvo 

Slovackoj respubliki 

Lit. 6 zázn. 

In: Sud, pravo, vlasť, vypusk 5. - Rostov-na-Donu : Rossijskaja akademija pravosudija, 2010. - S. 308-

316. - ISBN 978-5-93916-243-2 

 

AEC05 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Osobitné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku pre 

konanie o výživnom 

Lit. 6 zázn. 

In: Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální 

problémy. - Praha : Leges, 2010. - S. 226-236. - ISBN 978-80-87212-50-9 

 

AEC06 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : The specificity of sports in the international and EU law = 

Specificitatea sporturilor în dreptul internaţional şi eurpean 

Lit 68 zázn. 

In: Annals of the "Constantin Brâncuşi" University : juridical sciences series, issue 2. - Târgu Jiu : 

Academica Brâncuşi, 2010. - S. 169-200 

Ohlasy (1): 

[o4] 2010 Križan, Ladislav: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 4, 2010, s. 62 

 

AEC07 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Všeobecný procedurálny vzorec riešenia stredovekých konfliktov: 

zasadenie arpádovského Uhorska do európskeho kontextu 

Lit 24 zázn. 

In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 115-126. - 

ISBN 978-80-244-2491-0 

 

AEC08 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Finančná správa v španielskom miestokráľovstve Peru 

Lit 8 zázn. 

In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 331-337. - 

ISBN 978-80-244-2491-0 

 

AEC09 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (100%) : Rozkaz na plnenie v konaní starostlivosti súdu o maloletých 

Lit. 7 zázn. 

In: Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální 

problémy. - Praha : Leges, 2010. - S. 162-172. - ISBN 978-80-87212-50-9 

 

AEC10 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Pár poznámok k spojeniu vecí v súvislosti s konaním o 

osvojiteľnosti 

In: Řízení ve věcech rodinněprávních v České republice, Slovenské republice a Německu a jejich aktuální 

problémy. - Praha : Leges, 2010. - S. 117-119. - ISBN 978-80-87212-50-9 

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AED01 Abrahámová, Eva [UKOPAKJ] (100%) : Odborná komunikácia z interdisciplinárneho hľadiska = 

Professional communication in interdisciplinary perspective = Die Fachkommunikation aus 

interdisziplinärer Sicht 

Lit. 9 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 15-24. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED02 Balko, Ladislav (100%) : Niekoľko úvah nad teoretickým fundamentom 

Lit. 5 zázn. 

In: Reforma rozpočtu EÚ zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej 

únii 2009. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2010. - S. 14-19. - ISBN 978-80-8106-023-6 

 

AED03 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Dôkazová fáza v rímskom občianskom procese 
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Lit. 9 zázn. 

In: Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 59-64. - 

ISBN 978-80-8084-590-2 

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Policajná teória a prax. - Roč.18, č. 3 (2010), s. 32-37 

 

AED04 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Postoj apoštolskej stolice voči marxizmu, komunizmu a 

socializmu = The attitude of Apostolic See to marxism, communism and socialism = Die Stellung des 

apostolischen Stuhls zum Marxismus, Kommunismus und Sozialismus 

Lit. 13 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 25-32. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED05 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Vplyv stoickej filozofie na filozoficko-právne uvažovanie Marca 

Tullia Ciceróna o prirodzenom práve 

In: Pedagogické, sociálne a humanistické pohľady na človeka. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 7-16. - 

ISBN 978-80-8084-590-2 

 

AED06 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Agent v slovenskom trestnom procese = Agent in the Slovak 

criminal proceeding = Agent im slowakischen Strafprozess 

Lit. 19 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 33-51. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED07 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Vývoj občianskeho práva po druhej svetovej vojne do prijatia 

jednotného Občianskeho zákonníka z roku 1950 = Development of civil law after the World War II. until 

adoption of Uniform Civil Code in 1950 = DieEntwicklung des Zivilrechts nach dem 2. Weltkrieg bis zur 

Annahme des einheitlichen Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1950 

Lit. 41 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 53-79. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED08 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Právne aspekty ekologickej ujmy = Legal aspects of ecological 

harm = Rechtliche Aspekte des Umweltschutz 

Lit. 6 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 81-95. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED09 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Správa katastra 

Lit. 6 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 319-329. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED10 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Systém daní a poplatkov na ochranu životného prostredia = 

System of taxes and charges in environmental protection = Das Steuer- und Abgabensystem im 

Umweltschutz 

Lit. 7 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 97-121. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED11 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky 

Lit. 8 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 54-61. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED12 Cuper, Ján [UKOPATS] (100%) : Štát ako spoločenský fenomén v historicko - vývojovom kontexte 

Lit. 16 zazn. 

In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2010. - S. 76-90. - ISBN 

978-80-89267-42-2 

 

AED13 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Daňové trestné činy [elektronický optický disk] 

Lit. 4 zázn. 

In: Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike (CD ROM). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. [144-154]. - ISBN 978-80-8082-422-8 
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AED14 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (42%) - Samaš, Ondrej - Toman, Pavol: Vymožiteľnosť práva z hľadiska 

trestného práva 

Lit. 12 zázn. 

In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Záverečná štúdia. - Pezinok : Justičná akadémia 

Slovenskej republiky, 2010. - S. 379-478. - ISBN 978-80-970207-2-9 

 

AED15 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Ekonomicko-právne vymedzenie finančného trhu, jeho 

funkcií a častí = Economic and legal definition of financial market, its functions and segments = 

Ökonomisch-rechtliche Begriffsbestimmung des Finanzmarktes,seiner Funktionen und Segmente 

Lit. 15 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 123-131. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED16 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (43,2%) - Cirák, Ján - Fekete, Imrich [UKOPAOP] (13,6%): Teoretické 

vymedzenie pojmu vymožiteľnosť práva 

Lit. 50 zázn. 

In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. Záverečná štúdia. - Pezinok : Justičná akadémia 

Slovenskej republiky, 2010. - S. 9-63. - ISBN 978-80-970207-2-9 

 

AED17 Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] (100%) : Život a dielo akademika Štefana Lubyho = Life and work of 

Stefan Luby = Leben und Werk von Akademiker Stephan Luby 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 11-14. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED18 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Československý parlament a (ne)realizácia princípov 

parlamentarizmu v rokoch 1945-1954 a 1986-1992 = The Czechoslovak parliament and the 

(un)implemented principles of parliamentarianism between 1945-1954 and1986-1992 = 

Tschechoslowakisches Parlament und (Nicht)Verwirklichung der Prinzipien des Parlamentarismus in den 

Jahren 1945-1954 

Lit. 20 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 133-152. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED19 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Konflikty a emócie v prameňoch právnej praxe arpádovského 

Uhorska = Conflicts and emotions in legal practice sources of Arpad Hungary = Konflikte und Emotionen 

in den diplomatischen Quellen Ungarns in der Periode derÁrpádendynastie 

Lit. 15 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 153-162. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED20 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Nové koordinačné nariadenie 883/2004 ako východisko z 

komplikovanosti a početných zmien predchádzajúcej úpravy [elektronický optický disk] 

Lit. 22 zázn. 

In: Permanentná novelizácia právnych predpisov a jej vplyv na stabilitu právneho poriadku (CD ROM). - 

Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2010. - S. 79-91. - ISBN 978-80-8054-5031 

 

AED21 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (33%) - Chlipala, Miroslav [UKOPAPI] (33%) - Susko, Boris 

[UKOPAPI] (33%): Elektronické podanie a doručovanie, elektronický odpis a výstup z informačných 

systémov verejnej správy ako súčasť informatizácie v podmienkachSlovenskej republiky = Electronic 

submission and delivery, electronic transcript and output as a part of informatisation in conditions of 

Slovak Republic = Elektronische Eingabe, elektronischer Empfang, elektronische Abschrift und der 

Austritt ausInformationssystemen der öffentlichen Verwaltung als Bestandteil des 

Informatisierungsprozesses in der Slowakischen Republik 

Lit. 15 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 163-174. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED22 Gregušová, Daniela [UKOPAPI] (50%) - Susko, Boris [UKOPAPI] (50%): Ochrana autorských diel a 

ochrana súkromia v prostredí internetu : vybrané problémy 

Lit. 6 zazn. 
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In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2010. - S. 327-342. - ISBN 

978-80-89267-42-2 

 

AED23 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Boj proti terorizmu a právo Európskej únie 

Lit. 9 zázn. 

In: Bezpečnostné fórum 2010. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - S. 128-133. - ISBN 

978-80-8083-980-2 

[Bezpečnostné fórum 2010. Medzinárodná konferencia. Banská Bystrica, 11.2.2010] 

 

AED24 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : F. Fukuyama a S. Huntingon o demokratizácii spoločnosti 

v 20. storočí. - (Acta Historica Posoniensia ; Zv. 13) 

In: Historické štúdie : medzi antikou a stredovekom, rímska a germánska spoločnosť v barbarských 

zákonníkoch. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 248-253. - ISBN 978-80-89236-87-9 

 

AED25 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Pragmatizmus -- koncepcia poznania, pravdy -- 

problematika pravdivosti právnych noriem = Pragmatism -- the concept of recognition, truth -- the issue of 

trueness in legal norms = Zum Pragmatismus alsKonzeption der Erkenntnis, der Wahrheit und zur 

Problematik der Wahrhaftigkei von Rechtsnormen 

Lit. 21 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 175-182. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED26 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Spravodlivý prístup k informáciám 

Lit. 9 zazn. 

In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2010. - S. 98-106. - ISBN 

978-80-89267-42-2 

 

AED27 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Franchising ako spôsob podnikania = Franchising as a way of 

entrepreneurship = Franchising als progressive Art der Unternehmungstätigkeit 

Lit. 11 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 183-189. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED28 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (100%) : Činnosť Rozhodcovského súdu SOPK a jej legislatívny rámec 

Lit. 5 zázn. 

In: Obchodné právo a jeho širšie kontexty. - Košice : UPJŠ, 2010. - S. 79-84. - ISBN 978-80-7097-838-2 

 

AED29 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Niekoľko poznámok k právnej úprave pracovného pomeru v 

právnom systéme Holandského kráľovstva = A few notes to the legal regulation of the employment 

relationship in the legal system of the Kingdom of Netherlands =Einige Überlegungen zur Rechtsregelung 

des Arbeitsverhältnisses im Rechtssystem des Königreichs der Niederlande 

Lit. 2 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 191-199. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED30 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Trelaj, Claude (50%): Väzba = Custody = Haft 

Lit. 6 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 201-211. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED31 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Úvaha o solúcii ako spôsobe zániku záväzku v rímskom 

práve = Reflection on solution as a way of termination of obligation in Roman law = Erfüllung der 

Verpflichtungen im römischen Recht 

Lit. 22 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 213-221. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED32 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Možnosti komunikácie uhorských mešťanov a husitov 

Lit. 10 zázn. 

In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. - S. 

93-96. - ISBN 978-80-970302-1-6 
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AED33 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Transformácia kmeňovej spoločnosti na štát, vznik Veľkej 

Moravy a Uhorska = Transformation of tribal society into state, formation of the Great Moravia and 

Hungary = Die Transformierung der Stammesgesselschaft ineinen Staat, die Entstehung von Grossmähren 

und Ungarn 

Lit. 29 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 223-235. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED34 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť z 

pohľadu práva EÚ a pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky 

[elektronický dokumnet] = The value of intellectual work for theorganization and society from the 

perspective of EU law and labor law and social security law in the Slovak Republic 

Lit. 20 zázn. 

In: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť [elektronický zdroj]. - Košice : UPJŠ, 2010. - S. 

289-306. - ISBN 978-80-7097-847-4 

URL: http://www.upjs.sk/public/media/5289/Hodnota-dusevnej-prace-pre-organizaciu-a-spolocnost.pdf 

 

AED35 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov a dopad na sociálne 

zabezpečenie zamestnancov 

Lit. 20 zázn. 

In: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov. - Košice : UPJŠ, 2010. - 

S. 222-268. - ISBN 978-80-7097-840-5 

 

AED36 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zabezpečenie zamestnancov v Slovenskej republike v období 

platobnej neschopnosti zamestnávateľských subjektov = Social security of employees in case of 

insolvency of employer in the Slovak Republic =Sozialversicherung von Arbeitnehmern bei der 

Zahlungsunfähigkeit der Arbeitgeber in der Slowakischen Republik 

Lit. 6 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 237-254. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED37 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Civilná ochrana 

Lit. 7 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 84-101. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED38 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Ochrana pred požiarmi 

Lit. 7 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 72-84. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED39 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Postavenie Súdu pre verejnú službu EÚ a iných súdnych komôr 

v rámci európskeho správneho súdnictva = Position of the Eurpean Union Civil Service Tribunal and other 

judicial chambers within Eurpean administrativejustice = Die Stellung des Eurpäischen Gerichts für den 

öffentlichen Dienst der EU und anderer Justizkammern in der eurpäischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Lit. 14 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 255-265. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED40 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Správa na úseku kultúry 

Lit. 22 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 187-202. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED41 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Zhromažďovanie a združovanie 

Lit. 15 zázn. 

In: Správne právo - osobitná časť. - Bratislava : Eurkódex, 2010. - S. 38-54. - ISBN 978-80-89447-26-8 

 

AED42 Nemec, Matúš [UKOPADS] (100%) : Vývoj financovania katolíckej cirkvi na Slovensku po roku 1918 

= Development of Catholic Church financing in Slovakia since 1918 = Finanzierung der katholischen 

Kirche in der Slowakei nach 1918 

Lit. 37 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 
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Komenského v Bratislave, 2010. - S. 287-304. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED43 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Povinnosť a zodpovednosť členov orgánov kapitálových 

obchodných spoločností podľa návrhu Európskeho modelového zákona o spoločnostiach 

Lit. 8 zázn. 

In: Obchodné právo a jeho širšie kontexty. - Košice : UPJŠ, 2010. - S. 32-39. - ISBN 978-80-7097-838-2 

 

AED44 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Nadnárodný kontext kontroly územnej samosprávy = 

Supranational context control of local government 

Lit. 7 zázn. 

In: Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 98-109. - ISBN 978-80-557-0073-1 

 

AED45 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Vybrané procesné inštitúty zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní a ich aplikácii pri ochrane prírody a krajiny = Selected procedural institutes of the Act No. 71/1967 

Coll. on Administrative proceedings and theirapplication in nature and land-scape protection = 

Augewählte Prozessinstitute des Gesetzes Nr. 71/1967 über das Verwaltungsverfahren und deren 

Anwendung im Natur- und Landschaftsschutz 

Lit. 5 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 305-314. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED46 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Zodpovednosť územnej samosprávy za škodu spôsobenú pri 

výkone verejnej správy = Local government responsibility of damage caused in the performance of public 

administration 

In: Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 110-114. - ISBN 978-80-557-0073-1 

 

AED47 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Centralizovaný a decentralizovaný systém vymáhania 

komunitárneho práva voči členským štátom = Centralized and decentralized system of enforcement of 

Community law against Member States = Das zentralisierte unddezentralisierte Erzwingungssystem des 

kommunitären Rechts gegenüber den EU- Mitgliedsstaaten 

Lit. 11 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 315-327. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED48 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Probačná a mediačná činnosť = Probation and mediation 

function = Bewährungsaufsicht und Mediation 

Lit. 11 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 329-335. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED49 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Provinčná, mestská a obecná správa v španielskom 

miestokráľovstve Peru = Provincial and municipal administration in Spanish Viceroyalty of Peru = 

Provinz-, Stadt- und Gemeindeverwaltung im spanischen VicekönigreichPeru 

Lit. 19 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 337-357. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED50 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Subjekty podieľajúce sa na implementácii environmentálnych 

právnych noriem = The entities sharing environmental regulations implementation = Die Subjekte der 

Implementierung von environmentalen Rechtsnormen 

Lit. 6 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 359-366. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED51 Šerešová, Erika [UKOPATV] (100%) : Rozdiely vo vvybraných osobnostných vlastnostiach hráčov a 

hráčok základných zostáv a náhradníkov, resp. hráčov a hráčok vyradených z reprezentácie = Differences 

of the chosen personal qualities between thenominated and unnominated players, or substitutes 

Lit. 3 zázn. 

In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 17. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
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Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2010. - S. 116-120. - ISBN 978-80-8113-037-3 

 

AED52 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Verejný ústav ako forma organizácie zložiek verejnej správy = 

Public institute as a form of organization of the components of the public administration = Die Anstalt des 

öffentlichen Rechts als Form der Organisationder Bestandteile der öffentlichen Verwaltung 

Lit. 20 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 367-386. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED53 Števček, Marek [UKOPAOP] (50%) - Lazíková, Veronika (50%): Úrok z omeškania a tzv. percentuálny 

bod = Delayed payment interest and the so-colled percentage point = Verzugszinns und sog. Prozentpunkt 

Lit. 9 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 387-394. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AED54 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : K problematike štruktúry a rozsahu právnej normy = On structure 

and scope of legal norm = Zur Problematik der Struktur und des Umfangs der Rechtsnorm 

Lit. 8 zázn. 

In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2010. - S. 395-402. - ISBN 978-80-223-2918-7 

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

AFB01 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Postavenie rodiny z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia 

Recenzované. - Lit. 9 zázn. 

In: Spoločnosť, kríza, rodina. - Ružomberok : Verbum, 2010. - S. 338-354. - ISBN 978-80-8084-610-7 

[Spoločnosť, kríza, rodina. 3. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Poprad,  

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

 

AFC01 Barkoci, Stanislav [UKOPAHP] (100%) : Možnosti elektronického doručovania v Slovenskej republike 

[elektronický optický disk] = Compensation for damage by trade name infringement 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [1002-1009]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Využiteľnosť zahraničných judikátov a starších judikátov pri 

výklade nových právnych predpisov 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 90-98. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC03 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Vplyv judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 

na uznávanie a výkon rozsudkov členských štátov 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 222-228. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC04 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Security institutes resulting from obligation law according to 

the Civil Code 1950 [elektronický optický disk] 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [1598-1606]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC05 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Význam judikatúry pre interpretáciu občianskeho zákonníka z 

roku 1950 

Recenzované 
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Lit. 30 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 170-175. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC06 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Možnosti elektronického doručovania v Slovenskej republike 

[elektronický optický disk] = Electronic delivery options in the Slovak republic 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [2-9]. - ISBN 978-80-210-5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC07 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Právna záväznosť judikatúry v kontinentálnom právnom 

systéme 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 63-68. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC08 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (50%): Zasada państwa prawa i jej 

realizacja przez władze publiczne w Republice Słowackiej = Principle of legal state with the public 

authority implementation in the Slovak Republic = Princippravovogo gosudarstva i jego realizacija 

obščestvennoj vlast´ju v Slovackoj respublike 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Eurpy Środkowej i Wschodniej. - 

Łódž : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. - S. 267-276. - ISBN 978-83-60655-32-0 

[Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Eurpy Środkowej i Wschodniej. 

Medzinárodná konferencia. Łódž, 5.-6.9.2008] 

 

AFC09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia: Sovremennoje rossijskoje zakonodateľstvo v 

bor'be s nezakonnym oborotom narkotikov 

In: Nacionaľnaja innovacionnaja sistema i gosudarstvennaja innovacionnaja politika v stranach SNG. - 

Rostov-na-Donu : Akademlit, 2010. - S. 96-102. - ISBN 978-5-91423-104-9 

[Nacionaľnaja innovacionnaja sistema i gosudarstvennaja innovacionnaja politika v stranach SNG. 

Medzinárodné fórum. Rostov-na-Donu, 15.-23.4.2010] 

 

AFC10 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Zásady výkonu dohľadu ako finančnoprávneho inštitútu 

verzus ochrana investora 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 370-375. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC11 Dulak, Anton [UKOPAOP] (100%) : Slovakia : legislation; cases; literature 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Eurpean Tort Law 2009. - Berlin : de Gruyter, 2010. - S. 559-565. - ISBN 978-3-11-024606-3 

[9th Annual Conference on Eurpean Tort Law. 9.-10.4.2010, Wien] 

 

AFC12 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (100%) : Koncepcia návrhu nového Občianskeho zákonníka 

v Slovenskej republike = The concept of draft Civil Code in Slovak Republic : dôvody "pre" potrebu jeho 

prijatia 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 6-16. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFC13 Dulaková Jakúbeková, Denisa [UKOPAOP] (100%) : Kúpna cena a zásada "laesio enormis" 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 
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In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 159-167. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC14 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%) - Lysina, Tomáš (50%): Výučba a výskum právnych dejín v 

globalizovanom svete [elektronický optický disk] 

Recenzované. - Lit 19 zázn. 

In: Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva (CD ROM). - Brno : 

Masarykova univerzita, 2010. - S. 17-27. - ISBN 978-80-210-5134-8 

[Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. Stretnutie katedier. Brno, 

25.9.2009] 

 

AFC15 Gálik, Michal [UKOPAST] (100%) : Prezident Slovenskej republiky a vzťahy v rámci moci výkonnej = 

The President and his mutual relations within the executive power 

Recenzované 

Lit. 19 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 17-27. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFC16 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Ústavný systém Slovenskej republiky a jeho miesto v právnom 

prostredí Európskej únie 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 203-210. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC17 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka v kontexte 

spotrebiteľských zmlúv a princíp Von Colson 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 168-174. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC18 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Vzťah vlády a parlamentu v záležitostiach Európskej únie 

Recenzované 

In: Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. - S. 250-256. - 

ISBN 978-80-87439-02-9 

[Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Medzinárodná konferencia. Znojmo, 9.-11.6.2010] 

 

AFC19 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Niekoľko poznámok o zásade jednotnosti konania vo vzťahu k 

zákonom č. 580/2004 Z.z. a č. 581/2004 Z.z. v platnom znení 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 323-328. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC20 Ježová, Daniela [UKOPAST] (100%) : Význam konania o predbežnej otázke pred ESD pre právo 

Slovenskej republiky a jeho vplyv na tvorbu súdnych rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 20 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 234-243. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC21 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (100%) : Fiškálne inštitúcie ako nástroje prevencie štátneho bankrotu 

[elektronický optický disk] = Fiscal institutions - instruments of state default prevention 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [203-212]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 
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[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC22 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Princípy a zásady trestnoprávnej úpravy v Československu 

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 255-262. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC23 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Vývoj československého trestného práva v rokoch 1948-

1961 = Die Entwicklung des tschechoslowakischen Strafrechtes in Jahren 1948-1961 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 28-33. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFC24 Kosnáčová, Lenka [UKOPAHP] (100%) : Z mozaiky ochrany spotrebiteľa ako slabšej strany zmluvy o 

spotrebiteľskom úvere [elektronický optický disk] = The patchwork of consumer protection as weaker 

party of the consumer credit agreement 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [13-20]. - ISBN 978-80-210-5151-

5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC25 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Význam a využitie rímskoprávnej vedy v súčasnej 

judikatúre Slovenskej a Českej republiky od roku 1993 po súčasnosť 

Recenzované 

Lit. 15 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 99-107. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC26 Lichá, Andrea [UKOPADS] (100%) : Niektoré filozofické aspekty ústavnej úpravy subjektov ľudských 

práv v kontexte vývoja = Some of the philosophical aspects of human rights in Czechoslovakia 

constitutional regulation development 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 40-48. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFC27 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Niekoľko úvah k princípom a zásadám konania pred Ústavným 

súdom Slovenskej republiky 

Recenzované 

Lit. 27 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 70-80. - ISBN 978-80-87212-59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC28 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Význam a vplyv judikatúry na historické formovanie európskeho 

správneho súdnictva 

Recenzované 

Lit. 24 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 266-277. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC29 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Finančnoprávne inštitúty - premietnutie ekonomických 

kategórií do systému finančného práva [elektronický optický disk] 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [316-322]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 
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[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC30 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Hospodárska a menová únia Európskej únie - právne 

východiská gréckej krízy = Economic and monetary union of the Eurpean Union - legal solution to the 

Greek crisis 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. - Praha : Soukromá vysoká škola 

ekonomických studií, 2010. - S. 325-330. - ISBN 978-80-86744-84-1 

[Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Medzinárodná slovensko-česká 

konferencia. Praha, 23.-24.4.2010] 

 

AFC31 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Jednotná európska mena a jednotná európska menová politika 

- právna konštrukcia z aspektu trvaloudržateľného hospodárskeho rastu 

Lit. 13 zázn. 

In: Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského 

růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. - Praha : Leges, 2010. - S. 430-447. - ISBN 978-

80-87212-57-8 

[Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v 

zemích střední a východní Evropy po roce 2010. Medzinárodná vedecká konferencia. Praha, 12.-

14.9.2010] 

 

AFC32 Mravíková, Katarína [UKOPAST] (100%) : Niekoľko poznámok k právnemu štátu 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 43-45. - ISBN 978-80-87212-59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC33 Nádaždyová, Anna [UKOPAHP] (100%) : Vplyv judikatúry na vymedzenie relevantného trhu pri 

uplatňovaní pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 278-282. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC34 Nádaždyová, Anna [UKOPAHP] (100%) : Zásada ekvity v súťažnom práve 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 191-195. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC35 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Inštitúty správneho práva Slovenskej republiky v kontexte práva 

Európskej únie = Institutes of administrative law of the Slovak Republic in the context of the EU law 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010. - S. 257-269. - 

ISBN 978-80-87439-02-9 

[Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Medzinárodná konferencia. Znojmo, 9.-11.6.2010] 

 

AFC36 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Zneužitie kontroly vo verejnej správe [elektronický optický disk]  

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [1834-1839]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC37 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Vplyv judikatúry Európskeho súdneho dvora na aplikáciu 

komunitárneho práva v členských štátoch EÚ 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S.195-202. - ISBN 978-80-87212-29-5 
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[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC38 Smatana, Radoslav [UKOPATP] (100%) : Prípustnosť rekognície ako dôkazného prostriedku v konaní 

pred súdom, ak bola vykonaná pred vznesením obvinenia 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 391-395. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC39 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Disciplína v školách a mimoprávne sankcie [elektronický optický 

disk] = School discipline and extralegal sanctions 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [1335-1342]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC40 Trylč, Milan [UKOPATP] (100%) : Zásada zistenia skutkového stavu veci nad všetku pochybnosť a 

oslabenie vierohodnosti uznania viny páchateľom v dohodovacom konaní = Principles of facts 

ascertainment without any doubts and enfeeblement of credibilityof offender conviction in a plea 

bargaining 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 85-90. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFC41 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Ochrana slabšej strany v nájomných vzťahoch podľa slovenského 

práva [elektronický optický disk] = Protection of weaker party in lease relations according to Slovak law 

Recenzované 

In: Cofola 2010 (CD ROM). - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. [763-774]. - ISBN 978-80-210-

5151-5 

[Cofola 2010. Medzinárodná konferencia. Brno, 26.-28.5.2010] 

 

AFC42 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Mali by cestu v práve určovať súdne rozhodnutia? 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 47-54. - ISBN 978-80-87212-29-5 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Hrubá Voda, 4.-6.10.2009] 

 

AFC43 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Zásada rýchlosti konania verzus zásada materiálnej pravdy v 

správnom konaní 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Principy a zásady v právu - teorie a praxe. - Praha : Leges, 2010. - S. 303-309. - ISBN 978-80-87212-

59-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 12.-14.9.2010] 

 

AFC44 Valuch, Jozef [UKOPAMV] (100%) : Kosovo ako precedens alebo trhlina v medzinárodnom práve = 

Kosovo as a precedent or a crack in the international law 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Olomoucké debaty mladých právníků 2009 (Addendum). - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2010. - 

S. 91-100. - ISBN 978-80-87382-06-6 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 4.-6.10.2009] 

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

AFD01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Od trojjedinej Ústavy ČSSR, ČSR a SSR k čistej Ústave Slovenskej 

republiky 

Lit. 17 zázn. 

In: 20. výročie Nežnej revolúcie. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010. - S. 218-238. - ISBN 978-80-
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89335-29-9 

[20. výročie Nežnej revolúcie. Vedecká konferencia. Bratislava, 11.-12.11.2009] 

 

AFD02 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Obete kriminality sediace za mrežami alebo ako sa žije po 

VTOS =  

          Victims of crime serving a prison sentence – the quality of life after the release from prison 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Obete kriminality - Victims of crime. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2010. - S. 

340-352. - ISBN 978-80-89447-36-7 

[Obete kriminality - Victims of crime. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 25.11.2010] 

 

AFD03 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Interakcia Európskej komisie a národných orgánov pri ochrane 

hospodárskej súťaže [elektronický optický disk] = Interaction of the Eurpean Commission and national 

authorities in protection of economic competition 

Recenzované 

Lit. 22 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 18-30. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD04 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Kauza Curiana 

Recenzované 

Lit. 10 zázn. 

In: Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva. - 

Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2009. - S. 17-26. - ISBN 978-80-8082-334-4 

[Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva. 

Medzinárodná konferencia. Trnava, 15.-16.5.2009] 

 

AFD05 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Účinky rozhodnutia vydaného v správnom konaní v 

nadväznosti na problematiku nulitnosti individuálneho správneho aktu = Effects of decision issued in 

administrative proceedings in relation to the issue of nullityin individual administrative act. - (Sympóziá, 

kolokviá, konferencie) 

Lit.6 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 140-146. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD06 Cuper, Ján [UKOPATS] (100%) : Teleologické normy ako základ európskeho práva [elektronický 

optický disk] = Teleological norms as basis of Eurpean law 

Recenzované 

Lit. 2 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 47-54. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD07 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : K pôsobnosti prokurátora v predsúdnom konaní 

Lit. 3 zázn. 

In: Vyšetrovanie. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra vyšetrovania, 2010. - S. 

14-22. - ISBN 978-80-8054-487-4 

[Vyšetrovanie. Bratislava, 19.-23.4.2010] 

 

AFD08 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcun, Jozef (50%): K postaveniu zákonného zástupcu maloletého 

poškodeného v trestnom konaní = Guardian of a minor in criminal procedures 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Obete kriminality - Victims of crime. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2010. - S. 

105-121. - ISBN 978-80-89447-36-7 

[Obete kriminality - Victims of crime. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 25.11.2010] 
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AFD09 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Kontradiktórnosť trestného konania 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Slovenské dni trestného práva 2010. - Bratislava : Bulletin slovenskej advokácie. Mimoriadne číslo, 

2010. - s. 48-56 

[Slovenské dni trestného práva 2010. Bratislava, 29.-30.4.2010] 

 

AFD10 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Kolcunová, Marta (50%): Maloletý ako obeť sexuálneho deliktu = 

Minor as a victim of sexual offence 

Recenzované 

Lit. 12 zázn. 

In: Obete kriminality - Victims of crime. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2010. - S. 

85-97. - ISBN 978-80-89447-36-7 

[Obete kriminality - Victims of crime. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 25.11.2010] 

 

AFD11 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Posudzovanie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti = 

Assessment of general conditions for conducting a sole proprietorship. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

Lit. 5 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 210-218. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD12 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia (50%): Základné trestnoprávne pramene úpravy 

omamných a psychotropných látok v podmienkach EÚ [elektronický optický disk] = Basic sources of 

criminal law regulating narcotic ans psychotropicsubstances in the conditions of EU 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 31-46. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD13 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Rozhodovacie procesy v EÚ a suverenita štátu [elektronický 

optický disk] = Decision-making procedures of EU and sovereignity of state 

Recenzované 

Lit. 17 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 55-63. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD14 Fröhlichová, Ingrid [UKOPAEV] (100%) : Harmonizácia daní v EÚ [elektronický optický disk] = 

Harmonization of taxes in EU 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 64-68. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD15 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Professional football and the EU law: Bernard award of the ECJ 

from March 16, 2010 [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 40 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 69-86. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 
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AFD16 Gribová, Silvia [UKOPASP] (100%) : Rozhodnutie v správnom konaní - niekoľko zamyslení nad 

možnou novou právnou úpravou = Decision of an administrative bode - a few ideas on possible new legal 

regulation. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

Lit.3 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 132-139. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD17 Grigeľ, Daniel [UKOPASP] (100%) : Výhrada sebausvedčovania pri zabezpečovaní podkladov pre 

rozhodnutie správnym orgánom = Self-incrimination privilege in documentation for administrative body s 

decision-making. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

Lit.5 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 106-110. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD18 Havlík, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Aplikovateľnosť Nariadenia Rady č. 44/2001 z hľadiska jeho 

intertemporálnych ustanovení [elektronický optický disk] = Application of the Regulation 44/2001 with 

regard to its intertemporal provisions 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 87-92. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD19 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Otázka suverenity štátu a harmonizácia práv členských 

štátov EÚ [elektronický optický disk] = Question of sovereignity of State and harmonisation of legal 

systems of EU members 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 93-98. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD20 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Vzťah medzi prameňmi práva Európskej únie a právom 

vnútroštátnym v Slovenskej republike [elektronický optický disk] = Relation between the sources of the 

Eurpean Union law and national law in Slovak Republic 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 105-110. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD21 Klíma, Karel [UKOEXAP] (100%) : Ústavněprávní nezávislost soudní moci -- ideál nebo realita? 

Recenzované 

In: Olomoucké právnické dny 2009. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. - S. 75-86. - 

ISBN 978-80-87382-02-8 

[Olomoucké právnické dny 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 21.-22.5.2009] 

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, S. 75-86. - ISBN 978-80-

87382-00-4 

 

AFD22 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Nové trendy v dokazovaní v trestnom práve s akcentom na zásahy 

do ústavou garantovaných práv a slobôd občana 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Slovenské dni trestného práva 2010. - Bratislava : Bulletin slovenskej advokácie. Mimoriadne číslo, 

2010. - s. 22-25 

[Slovenské dni trestného práva 2010. Bratislava, 29.-30.4.2010] 
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AFD23 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Nerovnaké zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch z 

hľadiska súdnej praxe [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 111-126. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD24 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : The idea of the mediaeval empire and the Eurpean integration 

[elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 144-149. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD25 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Návrhy de lege ferenda pre správne súdnictvo v Slovenskej 

republike = The improvement suggestions de lege ferenda for administrative judiciary of the Slovak 

Republic. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

Lit. 11 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 188-196. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD26 Martvoň, Anton [UKOPASP] (100%) : Právna zodpovednosť za porušenie práva na ochranu osobnej 

slobody vo vzťahu k správnym disciplinárnym deliktom osôb v štátnej službe, v služobnom alebo v 

obdobnom pomere 

Recenzované. - Lit. 28 zázn. 

In: Právo na ochranu osobnej slobody. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010. - S. 

85-96. - ISBN 978-80-8054-479-9 

[Právo na ochranu osobnej slobody. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 25.9.2009] 

 

AFD27 Masár, Dušan [UKOPAEV] (100%) : Prosperita EÚ očami eurskeptikov [elektronický optický disk] = 

Prosperity of EU seen by the eyes of eurskeptics 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 165-198. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD28 Masárová, Ľubica [UKOPASP] (100%) : K právnej úprave niektorých zásad správneho konania = Legal 

regulation of some principles of administrative proceedings. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

Lit.5 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 71-79. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD29 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Nová architektúra dohľadu nad finančným trhom v 

podmienkach Európskej únie 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: EDAMBA 2010. - Bratislava : Ekonóm, 2010. - S. 327-332. - ISBN 978-80-225-2972-3 

[EDAMBA 2010. Medzinárodná vedecká konferencia. Mojmírovce, 20.-21.5.2010] 

 

AFD30 Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (100%) : Reforma dohľadu a regulácie finančných trhov v Európskej 

únii [elektronický optický disk] 

Recenzované 
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Lit. 3 zázn. 

In: Scientia iuventa 2010 [CD ROM]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - S. nestr. [9 s.]. - 

ISBN 978-80-8083-965-9 

[Scientia iuventa 2010. Medzinárodná doktorandská konferencia. Banská Bystrica, 18.6.2010] 

 

AFD31 Mrva, Michal [UKOPATS] (100%) : K niektorým problémom relácie suverenity a legitimity moci 

európskych štátov [elektronický optický disk] = On some problems of relation between sovereignty and 

legitimity of power in Eurpean countries 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 169-175. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD32 Muríň, Peter [UKOPAOP] (100%) : Rozhodovanie orgánov Európskej únie v oblasti práv duševného 

vlastníctva [elektronický optický disk] 

Recenzované 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 176-188. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD33 Nagyová, Lenka [UKOFATV] (33,3%) - Ondrušová, Lenka (33,3%) - Šerešová, Erika [UKOPATV] 

(33,3%): Intenzita zaťaženia a subjektívne vnímanie námahy v aerobiku vo vode študentiek vysokých škôl 

[elektronický dokument] 

Recenzované. - Nagyová, Lenka od septembra 2009 pracuje na FaF UK - Katedra telesnej výchovy a 

športu 

Lit. 8 zázn. 

In: Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie (CD ROM). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne, 2010. - S. 434-442. - ISBN 978-80-8075-450-1 

[Ošetrovateľstvo a zdravie IV. Pohyb a zdravie VII. Medzinárodná konferencia. Trenčín, 15.4.2010] 

 

AFD34 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Globalizačný kontext kontroly vo verejnej správe [elektronický 

optický disk] = Globalisation context of control in public adminitration 

Recenzované 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 189-195. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD35 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Participácia členských štátov v procese normotvorby práva 

Európskej únie a prínos Lisabonskej zmluvy [elektronický optický disk] = Participation of Member States 

in law making process of the Eurpean Union lawand contribution of the Lisbon Treaty 

Recenzované 

Lit. 13 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 196-208. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD36 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (100%) : Spotrebiteľ a civilné súdne konanie 

Recenzované 

Lit. 6 zázn. 

In: Aktuálne otázky súkromného práva. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010. - S. 

52-54. - ISBN 978-80-8054-498-0 

[Aktuálne otázky súkromného práva. Medzinárodný seminár. Bratislava, 22.-23.3.2010] 

 

AFD37 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Európske správne právo a slovenské správne právo a ich vplyv 

na prax správnych orgánov v Slovenskej republike [elektronický optický disk] = Eurpean administrative 

law and Slovak administrative law and theirinfluence on application proceeding of administrative bodies in 
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the Slovak Republic 

Recenzované 

Lit. 5 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 234-242. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD38 Srebalová, Mária [UKOPASP] (50%) - Horvat, Matej [UKOPASP] (50%): Lehoty a nečinnosť 

správnych orgánov = Statutory periods and inactivity of administrative agencies. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

Lit.7 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 121-131. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD39 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Koncepcia administratívnoprávnej subjektivity a funkčná 

príslušnosť v správnom konaní = Concept of subjectivity in administrative law and functional competence 

in the administrative procedure. - (Sympóziá, kolokviá,konferencie) 

Lit.3 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 93-100. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD40 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Vplyv judikatúry Súdneho dvora EÚ na slovenské exekučné 

právo [elektronický optický disk] = The influence of decisions of the Court of Justice of the Eurpean 

Union on the Slovak law of civil enforcements 

Recenzované 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 243-247. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD41 Števček, Marek [UKOPAOP] (100%) : Vybrané problémy exekučného konania v Slovenskej republike 

In: 16. slovenské dni obchodného práva. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2010. - S. 92-96 

[16. slovenské dni obchodného práva. Bratislava, 7.- 8.10.2010] 

 

AFD42 Trellová, Lívia [UKOPAST] (100%) : Ústavnoprávne základy rozhodovacích procesov vo verejnej 

správe = Constitutional basic for decision-making in public administration. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

Lit. 23 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 227-238. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD43 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : EU and time of work rest [elektronický optický disk] = Relation 

between the sources of the Eurpean Union law and national law in Slovak Republic 

Recenzované 

Lit. 7 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 248-252. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD44 Vaculíková, Nadežda [UKOPATS] (100%) : Zmienka o harmonizácii súkromného práva v Európskej 

únii [elektronický optický disk] = Remark on harmonisation of private law in EU 

Recenzované 

Lit. 9 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 259-264. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-
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29.6.2010] 

 

AFD45 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Postavenie odvolacieho správneho orgánu v správnom konaní = The 

position of appellate administrative authority in administrative procedure. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

Recenzované 

Lit. 3 zázn. 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 147-153. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD46 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Relationship between EU law and Slovak administrave law 

(personal view) [elektronický optický disk] 

Recenzované 

Lit. 4 zázn. 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 253-258. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD47 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Prečo sme sa rozhodli novelizovať zákon č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní = Why have we decided to amend the act No. 71/1967 Zb. on administrative procedure 

Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 13-18. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFD48 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Rozhodovacie procesy vo verejnej správe po vstupe Slovenskej 

republiky do Európskej únie [elektronický optický disk] = Decision-making procedures in public 

administration after entering of the Eurpean Union by theSlovak Republic 

Recenzované 

In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 6-8. - ISBN 978-80-7160-305-4 

[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 28.-

29.6.2010] 

 

AFD49 Zloch, Pavol [UKOPASP] (100%) : K procesnej úprave iných foriem činnosti verejnej správy než 

správneho konania = On procedure rules concerning public administration activities other than 

administrative proceedings. - (Sympóziá, kolokviá,konferencie) 

Lit. 6 zázn. - Recenzované 

In: Všeobecné správne konanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - S. 48-58. - ISBN 978-80-7160-293-4 

[Všeobecné správne konanie. Medzinárodná konferencia. Častá Papiernička, 8.-9.10.2009] 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

 

AFH01 Adamov, Norbert [UKOPAOP] (100%) : Audiovizuálny záznam a audiovizuálne dielo ako predmety 

právnej ochrany v štátoch Európskej únie = Audiovisual record and audiovisual work as objects of legal 

regulation in the Eurpean Union states 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 13. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH02 Balog, Boris (50%) - Hodás, Milan [UKOPAST] (50%): Význam judikatúry v období postmoderny = 

Relevance of the judiciary in the period of postmodernism 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 26. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 
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AFH03 Barkoci, Stanislav [UKOPAHP] (100%) : Vplyv dohody TRIPS na medzinárodný obchod = Impact of 

TRIPS agreement on international trade 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 29. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH04 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne metamorfózy štátnosti 

Čechov a Slovákov v kontexte Európy = International and constitutional metamorphosis of statehood of 

Czechs and Slovaks in the context of Eurpe 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 36. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH05 Bílý, Jiří L. [UKOPADS] (100%) : Úhelný kámen římského práva v stavbě evropské právní kultury = 

The corner stone of Roman law in the structure of the Eurpean legal culture from the viewpoint of 

Slovakia, Moravia and Bohemia 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 46. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH06 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Čo priniesla Lisabonská zmluva do spolupráce v trestných 

veciach = What´s new in judicial and police cooperation after Lisabon Treaty? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 50. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH07 Blažo, Ondrej [UKOPAMV] (100%) : Harmonizácia súťažného práva v globalizovanej ekonomike a 

európske právo = Harmonization of competition law in globalized economy and Eurpean law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 51. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH08 Brtko, Róbert [UKOPADS] (100%) : Koncepcia ius gentium a ius naturale v Gaiových Inštitúciách = 

The concept of ius gentium and ius naturale in the Institutes of Gaius 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 54. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH09 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Riešenie simulovaných prípadov: budúcnosť právnického 

vzdelávania = The simulated cases and their resolving: the future of education lawyers 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 57. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH10 Burdová, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Členstvo Európskej únie v Haagskej konferencii 

medzinárodného práva súkromného = The membership of the Eurpean Union in the Hague Conference on 

private international law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 58. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH11 Capandová, Petra [UKOPADS] (100%) : Rímsko-právne zásady v práve stredoeurópskych krajín po 

druhej svetovej vojne? = Roman law principles in the law of Central Eurpean countries after the world war 
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II.? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 63. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH12 Cepek, Branislav [UKOPASP] (100%) : Prerušenie a zastavenie správneho konania de lege ferenda = 

Suspension and interruption of administrative proceedings de lege ferenda 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 64. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH13 Cibulka, Ľubor [UKOPAST] (100%) : Imunita poslancov versus rovnosť občanov = Parliamentary 

privilege versus equality of citizens 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 65. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH14 Cuper, Ján [UKOPATS] (100%) : Delegovanie a ratifikácia ako inštitúty európskeho práva = Delegation 

and ratification as institutes of Eurpean law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 67. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH15 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (100%) : Článok 5 Dohovoru a slovenské trestné právo = Article no. 5 of the 

Convention and Slovak criminal law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 69. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH16 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Európsky finančný dohľad z pohľadu štruktúry a právomocí 

= Eurpean financial supervision in view of structure and powers 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 72. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH17 Duračinská, Jana [UKOPAHP] (100%) : Teoreticko-metodologické východiská zodpovednosti 

štatutárnych orgánov vo vzťahu k spoločnosti = Theoretical methodological bases of liability of statutory 

bodies in relation to the company 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 82. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH18 Duračinská, Mária [UKOPAHP] (100%) : Spoločný jednotný daňový základ firiem v Európskej únii = 

Common consolidated corporate tax base in the Eurpean Union 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 83. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH19 Ďuriš, Michal [UKOPAMP] (100%) : Podmienky uznávania cudzích rozhodnutí vo vnútroštátnych 

predpisoch Slovenskej republiky a niektorých európskych štátov = Conditions for the recognition of the 

foreign judgments in the national legislation of theSlovak Republic and some Eurpean countries 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 84. - ISBN 978-80-7160-301-6 
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[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH20 Fábry, Branislav [UKOPATS] (100%) : Interdisciplinárny diškurz a úloha právnikov = Interdisciplinary 

discourse and the role of the lawyers 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 91. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH21 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (50%) - Gešková, Katarína [UKOPAOP] (50%): Doručovanie fyzickej 

osobe podľa Občianskeho súdneho poriadku = Delivery of the documents to natural person according to 

the Civil Procedure Code 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 92. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH22 Fogaš, Ľubomír [UKOPAOP] (50%) - Križan, Martin [UKOPAOP] (50%): Procesnoprávne vzťahy -- 

potreba nového občianskeho procesného zákona = Procedural relations -- a request for new civil 

procedural law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 98-99. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH23 Fridrich, Branislav [UKOPAST] (100%) : Utváranie vlády a výkon jej funkcií v ústavnej teórii a praxi = 

Creation of the Government and execution of its functions in constitutional theory and praxis 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 97. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH24 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Medzi právnickými a historickými právnymi dejinami = Between 

lawyers' legal history and historians' legal history 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 106. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH25 Gálik, Michal [UKOPAST] (100%) : Prezident Slovenskej republiky, miesto v exekutíve v kontexte 

zmien ústavy pod vplyvom eurpeizácie = President of the Slovak Republic, place in the executive in the 

context of constitutional change under theinfluence of eurpeanization 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 107. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH26 Giba, Marián [UKOPAST] (100%) : Európsky parlament a demokratický deficit Únie = Eurpean 

Parliament and democratic deficit of the Union 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 111. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH27 Glézl, Andrej [UKOPAHP] (100%) : Reorganizácia obchodnej spoločnosti -- je platné právo dostatočne 

stimulujúce na včasné začatie reštrukturalizačného konania? = Corporate reorganizations -- does the law 

stimulate an early commencement of thereorganization process? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 114. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-
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23.10.2010] 

 

AFH28 Gribová, Silvia [UKOPASP] (100%) : Zastupovanie v správnom konaní = Representation in 

administrative proceedings 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 118. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH29 Guľaša, Rastislav [UKOPAHP] (100%) : Vznik a riešenie sporov pri elektronickom obchodovaní v EÚ a 

na Slovensku = Emergence and resolution of disputes in electronic commerce in the EU and Slovakia 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 120. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH30 Hajnišová, Edita [UKOPAHP] (100%) : Komparatívny pohľad na minimálny kapitál ako inštitút 

ochrany veriteľov kapitálových obchodných spoločností = Comparative view on minimal capital as an 

institute of protection of creditors in capital companies 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 124. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH31 Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (100%) : Vzájomné prepojenie práva sociálneho zabezpečenia v 

Slovenskej republike a v Európskej únii = Interconnection of social security rights in the Slovak Republic 

and the Eurpean Union 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 126. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH32 Havlík, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Perfektnosť a platnosť právnych úkonov z pohľadu normatívnych 

teórií = Perfection and validity of legal acts from the point of normative theries 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 129. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH33 Horvat, Matej [UKOPASP] (100%) : Zákon o slobode informácií a správny poriadok vo svetle 

rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky = The Act on freedom of information and the Act on 

administrative procedure in the light of judicial decisionsof the Supreme Court of the Slovak Republic 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 137. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH34 Hruškovič, Ivan [UKOPAMP] (100%) : Lisabonská zmluva a zásadné zmeny inštitucionálneho systému 

Európskej únie = Lisbon Treaty and the fundamental changes to the institutional system of the Eurpean 

Union 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 143. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH35 Husár Semancová, Emília [UKOPADS] (100%) : Právny systém Veľkej Moravy v kontexte genézy 

stredoeurópskych právnych poriadkov = Legal system of the Great Moravia in the context of genesis of the 

Central Eurpean legal orders 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 147. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-
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23.10.2010] 

 

AFH36 Huťka, Matúš [UKOPATP] (100%) : Trestný čin agresie prijatý v Kampale = Crime of aggression as 

adopted in Kampala 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 148. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH37 Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%) : Spravodlivosť -- význam a úloha spravodlivých inštitúcií = 

Justice -- importance and role of just institutions 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 149. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH38 Ježová, Daniela [UKOPAST] (100%) : Vybrané otázky prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom = 

Chosen issues in the preliminary ruling procedure 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 156. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH39 Kačaljak, Matej [UKOPAHP] (100%) : Európsky finančný stabilizačný mechanizmus a rozpočtová 

disciplína členských štátov eurzóny = Eurpean financial stabilization mechanism and fiscal discipline of 

eur area member states 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 161. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH40 Kalesná, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Európska únia v podmienkach globalizácie a právneho 

pluralizmu = The Eurpean Union in conditions of globalization and legal pluralism 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 163. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH41 Kasinec, Rudolf [UKOPATS] (100%) : Právny pluralizmus a pramene práva v súčasnosti = Legal 

pluralism and sources of law today 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 166. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH42 Kluknavská, Andrea [UKOPADS] (100%) : Evolúcia základných hodnôt trestného práva = Evolution of 

the basic values of criminal law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 176. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH43 Kohút, Ján [UKOPAST] (100%) : Uplatňovanie práva na súdnu ochranu v systéme e-justice v 

Slovenskej republike = The right to judicial protection in the e-justice in Slovak Republic 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 178. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH44 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Zásada Ne bis in idem = Ne bis in idem principle 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
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Právnická fakulta, 2010. - S. 181. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH45 Kriváňová, Dana [UKOPAMP] (100%) : Suverenita štátu vo vzťahu k medzinárodným organizáciám = 

State sovereignty in relationship to the international organisations 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 189. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH46 Kubíček, Pavol [UKOPAHP] (100%) : Hospodárske právo v procese globalizácie spoločnosti = 

Economic law in the process of globalization of the society 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 192. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH47 Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (100%) : Aktuálne otázky rodinného práva = Current issues of family 

law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 193. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH48 Kuril, Michal [UKOPAPR] (100%) : Niekoľko poznámok k právnemu postaveniu profesionálnych 

športovcov v pracovnoprávnych vzťahoch = Several notes to the legal status od professional sportsmen 

and sportswomen in labour relations 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 195. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH49 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Trelaj, Claude (50%): Komparácia definícií a uplatňovania 

zásad trestného konania v súvislosti s postavením obvineného v podmienkach niektorých štátov EÚ = 

Comparison of definitions and application of thecriminal procedure principles in connection with the rights 

and duties of an accused person in legal systems of the selected EU countries 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 196. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH50 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (50%) - Valent, Michal [UKOPATP] (50%): Obchodovanie s ľuďmi v 

kontexte právnej úpravy Rady Európy v korelácii trestného práva Slovenskej republiky = Trafficking in 

human beings in context of legal regulation of tje Councilof Eurpe in correlation with criminal law in 

Slovak Republic 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 201. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH51 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Interpretácia ústavy a ústavného súdu = Interpretation of 

Constitution and a role od Constitutional Court 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 203. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH52 Lenhartová, Katarína [UKOPADS] (100%) : Právne aspekty vlastníctva v dokumentoch Babathského 

archívu = Legal aspects of property in documents of Babatha archive 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
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Právnická fakulta, 2010. - S. 207. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH53 Luprichová, Petronela [UKOPAOP] (100%) : Právna úprava striedavej starostlivosti o dieťa = Joint 

physical care 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 213. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH54 Lysý, Miroslav [UKOPADS] (100%) : Prechod kmeňovej spoločnosti k štátu v strednej Európe a jej 

charakteristika na základe súčasnej historiografie = Transition of the tribal society to the state in the 

Central Eurpe and its reflection in thecontemporary studies 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 214. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH55 Maceják, Matej [UKOPATP] (100%) : Pachová stopa ako dôkaz = Odour trail 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 215. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH56 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sociálne zabezpečenie pri voľnom pohybe osôb v rámci EÚ = 

Social security and the free movement of persons in the EU 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 217. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH57 Masárová, Ľubica [UKOPASP] (100%) : Predbežné opatrenia správnych orgánov = Precautions taken 

by administrative authorities 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 225. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH58 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (100%) : Zásady, ktoré sa uplatňujú pri trestaní súbehu trestných činov 

v slovenskom trestnom práve = Legal principles applied to the sentencing of concurrence of criminal acts 

in Slovak criminal law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 234. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH59 Nemec, Matúš [UKOPADS] (100%) : Ochrana náboženskej slobody Európskym súdom pre ľudské 

práva = Protection od the freedom of religion by the Eurpean Court of Human Rights 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 243. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH60 Nováková, Mária [UKOPAPR] (100%) : Pracovnoprávne aspekty výkonu pedagogickej činnosti = 

Labour law aspects of pedagogic occupation 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 249. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 
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AFH61 Okániková, Dagmar [UKOPATS] (100%) : Vývoj Európskej únie a jeho teoretické a historickoprávne 

aspekty = Development of the Eurpean Union and its theoretical, historical and legal aspects 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 250. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH62 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (100%) : Právna úprava obchodných spoločností -- jednotne alebo s 

variantmi? = Legislative regulation of businesses -- unified or with variants? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 258. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH63 Pekár, Bernard [UKOPASP] (100%) : Správna exekúcia vo svetle novej právnej úpravy = New 

legislation of administrative execution 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 264. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH64 Podolec, Ondrej [UKOPADS] (100%) : Právny poriadok na Slovensku v rokoch 1939-1945 (kontinuita, 

diskontinuita a zahraničné vzory) = Law order in Slovakia in the years 1939-1945 (continuity, 

discontinuity and foreign models) 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 272. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH65 Poredoš, František [UKOPAMP] (100%) : Rešpektovanie statusu národnostných menšín v Európe -- 

kľúčový predpoklad medzinárodnej bezpečnosti = Respecting the status of national minorities in Eurpe -- 

key precondition of international security 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 273. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH66 Považan, Michal [UKOPADS] (100%) : Vývoj právnej úpravy družstva na Slovensku v rokoch 1845-

1945 = Development of cooperative legislation in Slovakia in 1848-1945 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 275. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH67 Príkazská, Katarína [UKOPAMP] (100%) : Patrí Turecko do Európskej únie? : politicko-právna analýza 

= Does Turkey belong to the EU? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 276. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH68 Prokeinová, Margita [UKOPATP] (100%) : Zásady trestného konania upravené v čl. 6 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd = Principles of criminal procedure regulated by Art. 6 of the 

Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 277. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH69 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Vzťah rímskeho práva a kastílskeho súkromného práva v období 

stredoveku a raného novoveku = Relationship between Roman law and Castilian private law in the period 
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of the Middle Ages and the Early modern period 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 279. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH70 Rišová, Michaela [UKOPAMP] (100%) : Súčasné operácie NATO = The current NATO operations 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 284. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH71 Seman, Radoslav [UKOPAMP] (100%) : Otázka vývoja Kosova ako samostatného štátu vo svetle 

rozhodnutia MSD = Question of development of Kosovo as a state in regard to decision of ICJ 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 293. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH72 Sidak, Mykola Vasyľovyč [UKOPAHP] (100%) : Legal aspects of bank regulation in the countries of 

Eurpe: general approaches, subjects and main directions 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 295. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH73 Smatana, Radoslav [UKOPATP] (100%) : Odmietnuť alebo zamietnuť? (Pojednanie o opravných 

prostriedkoch v trestnom konaní) = Reject or refuse? (Treatise on the remedies available in criminal 

proceedings) 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 298. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH74 Smyčková, Romana [UKOPAOP] (50%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (50%): Publikovanie a 

odôvodňovanie súdnych rozhodnutí = Publishing and opinioning of the civil judgements 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 302. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH75 Solčanský, Dalimír [UKOPAHP] (100%) : Nové trendy daňového práva v krajinách EÚ : reakcia 

daňových systémov na finančnú krízu = New trends tax law in the EU countries 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 303. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH76 Srebalová, Mária [UKOPASP] (100%) : Správne právo v praxi správnych orgánov a súdov pri 

preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov = Administrative law in the praxis of administrative bodies 

and in the praxis of administrative justice 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 306. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH77 Steinecker, Juraj (50%) - Užáková, Veronika [UKOPAHP] (50%): Medzinárodná obchodná arbitráž na 

Slovensku a jej perspektívy = International business arbitration in Slovakia and its perspectives 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 310. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-
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23.10.2010] 

 

AFH78 Škrobák, Ján [UKOPASP] (100%) : Rozhodovacie procesy vo verejnej správe a pôsobnosť správneho 

poriadku = Decision procedures in public administration and the scope of the Administrative Procedure 

Act 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 321. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH79 Turayová, Yvetta [UKOPATP] (100%) : Trestať alebo netrestať právnické osoby? = Punish or not to 

punish the legal persons? 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 331. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH80 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Právny monizmus v Slovenskej republike = Legal monism in the 

Slovak Republic 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 332. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH81 Vaculíková, Nadežda [UKOPATS] (100%) : Právo ako hodnota a garant ľudských práv = Law as value 

and guarantor of human rights 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 334. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH82 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Možné zmeny všeobecnej úpravy odvolania v správnom konaní = 

Possible changes of general regulation of appeal in administrative proceedings 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 335. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH83 Valent, Tomáš [UKOPATS] (100%) : Historická metóda v sociálnovednej reflexii = Historical methods 

in the social sciences 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 337. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH84 Valuch, Jozef [UKOPAMV] (100%) : Otázka humanitárnej intervencie v 21. storočí = The issue of 

humanitarian intervention in the 21 century 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 340. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH85 Vozáryová, Miroslava [UKOPAMP] (100%) : Bezpečnostné aspekty azylového práva = Security aspects 

of the asylum law 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 351. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

AFH86 Vrabko, Marián [UKOPASP] (100%) : Ako ďaleko sme sa dostali s novelizáciou zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) = How far have we come with the 
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Amendment of Act No. 71/1967 Coll. on Administrativeprocedure 

In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, 2010. - S. 346. - ISBN 978-80-7160-301-6 

[Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-

23.10.2010] 

 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BAB01 Muríň, Peter [UKOPAOP] (100%) : Slovenské masmediálne právo. - Bratislava : Epos, 2010. - 559 s. 

Lit. 27. zázn. 

ISBN 978-80-8057-823-7 

 

BAB02 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (50%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : 

aktualizácia legislatívneho vývoja o povinnostiach zamestnávateľov začiatkom roku 2011, týkajúcich sa 

príjmov zo závislej činosti ; o zvýšení minimálnej mzdy vovzťahu k dani z príjmov v roku 2011 ; o 

sociálnom fonde ; o nezdaniteľných sumách základu dane na roky 2010 a 2011 ; o podiele zaplatenej dane 

na osobitné účely za rok 2010 ; o invalidite a podmienkach nároku na invalidný dôchodok od 1. januára 

2010. - 1.vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2010. - 201 s. - (Praktické príručky pre 

podniky a podnikateľov ; Ročník 18, 4/2010, ISSN 1336-5002) 

 

BAB03 Piršelová, Dagmar (50%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (30%) - Mačuha, Miroslav (10%) - Hvojník, 

Igor (10%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o zvýšení životného 

minima od 1. júla 2009 vo vzťahu k dani z príjmov ponovele zákona o dani z príjmov ; o zvýšení 

minimálnej mzdy vo vzťahu k dani z príjmov z roku 2010 ; o nových tlačivách pri ročnom zúčtovaní 

preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2009 ; o zamestnaneckej prémii za rok 2009 po 

vydanínových tlačív ; o zmenách v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2010 (týkajúcich sa oblasti 

zdaňovania príjmov zo závislej činnosti) ; o vyplnení "nového" hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2009 ; o 

zmenách v sociálnom poistení a v zdravotnom poistení od1. januára 2010 ; o minimálnej mzde od 1. 

januára 2010 ; o zmenách v oblasti dôchodkov. - 1. vyd. [seriálová monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 

2010. - 233 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 18, 1/2010, ISSN 1336-5002) 

 

BAB04 Piršelová, Dagmar (50%) - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (30%) - Mačuha, Miroslav (10%) - 

Vojnarová, Anna (10%): Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : Aktualizácia legislatívneho vývoja o 

hlavných povinnostiach, termínoch a postihoch v súvislosti sozdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 

počas roka 2010 ; o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2009 z daňového hľadiska ; o novom 

štvrťročnom prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň... ; o daňovom bonuse v roku 2010 v 

súvislostiso štúdiom ; o stravovaní zamestnancov ; o sume všeobecného vymeriavacieho základu za 

kalendárny rok 2009 a jej vplyve v sociálnej oblasti ; o novele Zákonníka práce č. 574/2009 Z.z. platnej od 

1. marca 2010 ; o zisťovaní priemerného zárobku v príkladoch,otázkach a odpovediach. - 1. vyd. [seriálová 

monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2010. - 220 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 

18, 2/2010, ISSN 1336-5002) 

 

BAB05 Piršelová, Dagmar - Macková, Zuzana [UKOPAPR] (18%) - Vojnarová, Anna - Balážová, Zlatica - 

Kováčová, Jana - Ješinová, Ružena: Čo má vedieť mzdová účtovníčka- : aktualizácia legislatívneho vývoja 

o zvýšení životného minima od 1. júla 2010 vo vzťahuk dani z príjmov fyzických osôb ; o opravách chýb 

pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ; o zmene výšky súm životného minima od 1. júla 2010 a jej 

vplyve na dávky v sociálnej oblasti ; o Zákonníku práce v príkladoch, otázkach a odpovediach ; oaplikácii 

niektorých ustanovení týkajúcich sa odmeňovania štátnych zamestnancov. - 1. vyd. [seriálová 

monografia]. - Žilina : ajfa + avis, 2010. - 219 s. - (Praktické príručky pre podniky a podnikateľov ; Ročník 

18, 3/2010, ISSN 1336-5002) 

 

BAB06 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 248 s. - (Studia Iuridica 

Bratislavensia ; Nr. 32) 

Lit. 66 zázn. 

ISBN 978-80-7160-288-0 

 

BAB07 Babiak, Michal [UKOFIES] - Botíková, Marta [UKOFIET] - Buzássyová, Ľudmila [UKOFIKF] - 

Daniš, Miroslav [UKOFIHS] - Gahér, František [UKOFILG] - Hlôšková, Hana [UKOFIET] - Horňák, 

Pavel [UKOFIPG] - Hulková, Marta [UKOFIHV] - Hurbanič, Martin [UKOFIHS] -Kalaš, Andrej 

[UKOFIDF] - Kováč, Milan [UKOFIRL] - Marcelli, Miroslav [UKOFIDF] - Piaček, Jozef [UKOFIDF] - 
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Roháč, Juraj [UKOFIAV] - Serafínová, Danuša [UKOFIZU] - Schenk, Juraj [UKOFISC] - Slobodník, 

Martin [UKOFIJP] - Szomolányi, Ján [UKOFILG] - Škoviera, Daniel [UKOFIKF] - Truhlářová, Jana 

[UKOFIRO] - Valachovič, Pavol [UKOFIHS] - Benická, Jana [UKOFIJP] - Beňová, Katarína 

[UKOFIVU] - Bielik, Lukáš [UKOFILG] - Dobríková, Mária [UKOFISF] - Dudok, Miroslav [UKOFISF] 

- Huttová, Mária [UKOFIAA] - Chalupka, Ľubomír [UKOFIHV] - Krankus, Milan [UKOFIPD] - 

Lanstyák, István [UKOFIMJ] - Šišmišová, Paulína [UKOFIRO] - Štefková, Markéta [UKOFIGN] - Vatrál, 

Jozef [UKOFIZU] - Vertanová, Silvia [UKOFIRO] - Zvara, Vladimír [UKOFIHV] - Čižmár, Ján 

[UKOMFKAGDM]- Chalmovianský, Pavel [UKOMFKAGDM] - Šebesta, Juraj [UKOMFKTFDF] - 

Gažáková, Zuzana [UKOFIKF] - Ábel, František [UKOEBNZ] - Bándy, Juraj [UKOEBSZ] - Batka, 

Ľubomír [UKOEBST] - Benka, Jozef [UKOEBPT] - Filo, Július [UKOEBPT] - Hajský, Norbert 

[UKOEBCD] - Horňanová, Sidonia [UKOEBSZ] - Zaviš, Monika [UKOEBFR] - Kunová, Vlasta 

[UKOPAMV] - Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] - Bazovská, Sylvia [UKOLFUE.] - Babál, Pavel 

[UKOLFUPA.] - Beňuška, Jozef [UKOLFAU] - Bernadič, Marián [UKOLFUPF.] - Bernadičová, 

Helena[UKOLFUPF] - Ferencová, Elena [UKOLFULFB] - Holomáňová, Anna [UKOLFAU.] - 

Chynoranský, Miroslav [UKOLFKO.] - Ondruš, Dalibor [UKOLFONU] - Ostatníková, Daniela 

[UKOLFFYU.] - Osuský, Peter [UKOLFDK.] - Turecký, Ladislav [UKOLFULCH.] - Jalili, 

Nasir[UKOLFMIU] - Kukurová, Elena [UKOLFULFB.] - Kečka, Roman [UKOFIRL] - Drobný, Jaroslav 

[UKOFIKF] - Kožuchová, Mária [UKOPDPEP] - Mistrík, Erich [UKOPDEOV] - Tkáčiková, Eva 

[UKOPDSJL] - Vidlička, Ľubomír [UKOPDBIO] - Žitný, Milan [UKOPDNJL]: EncyclopaediaBeliana : 

slovenská všeobecná encyklopédia, 6. zv., His - Im. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 

2010. - 686 s. 

 

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BBB01 Patakyová, Mária [UKOPAHP] (25%) - Bartová, Zuzana - Kovácsová, Tímea - Šimonová, Alexandra: 

S.r.o. -- v súlade s právom 

In: Vedenia a riadenie s.r.o., september 2010. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. - S. [98-227] 

 

BCI Skriptá a učebné texty 

 

BCI01 Masár, Dušan [UKOPAEV] (100%) : Základy marketingu. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 136 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty) 

ISBN 978-80-7160-286-6 

 

BCI02 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (18%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (10%) - Čečot, Vladimír - 

Fedorovičová, Iveta - Maďar, Miloš - Prikryl, Ondrej - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (6%) - 

Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (12%) - Turayová, Yvetta [UKOPATP] (6%):Repetitórium z trestného 

práva hmotného. - 2. aktual. a rozšír. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. - 163 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty) 

ISBN 978-80-7160-287-3 

 

BCI03 Ottová, Eva: Teória práva. - 3. vyd. [zmenené vydanie]. - Šamorín : Heuréka, 2010. - 323 s. 

ISBN 978-80-89122-59-2 

 

BCI04 Uličná, Petra [UKOPAKJ] (51%) - Kučová, Tatiana [UKOPAKJ] (49%): Legal English applied : practice 

book for law students. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

2010. - 364 s. - (Učebné texty Právnickejfakulty) 

ISBN 978-80-7160-284-2 

 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

 

BDE01 Šefčík, Július (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Minors in sport : position paper on legal 

aspects of minors in sports in the Slovak Republic 

In: The international sports law journal. - Č. 3-4 (2010), s. 68-74 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

BDF01 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (50%) - Šimkovič, Martin (50%): Investovanie na kapitálovom trhu 

prostredníctvom dohliadaných subjektov v zákonoch regulujúcich kapitálový trh 

In: Biatec. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 10-14 
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BDF02 Čunderlík, Ľubomír [UKOPAHP] (100%) : Kolektívne investovanie de lege lata v Slovenskej republike 

In: Biatec. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 18-19 

 

BDF03 Fekete, Imrich [UKOPAOP] (100%) : Počítanie času v súkromnom práve 

In: Poradca. - Č. 1 (2010), s. 209-218 

 

BDF04 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Novela Trestného poriadku - flexibilnejší boj proti terorizmu = 

Amendment to the criminal procedure code - more flexible fight against terrorism = Novelle der 

Strafprozessordnung - ein flexiblerer Kampf gegen denTerrorismus 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 5 (2010), s. 23-24 

 

BDF05 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : K etike advokátskeho povolania pri zastupovaní v trestných 

veciach 

In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 16, č. 9-10 (2010), s. 2-3 

 

BDF06 Križan, Ladislav (50%) - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Prestupy mladých športovcov a právo EÚ 

: Prinesie súdne rozhodnutie vo veci Bernard z marca 2010 rovnaký prielom ako znamenala dnes už 

legendárna vec Bosman?! 

In: Efekt : časopis pre efektívne riadenie mimovládnej organizácie. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 12-15 

 

BDF07 Križan, Ladislav - Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%): Výchovné za mladých športovcov - rozhodnutie 

Súdneho dvora EÚ vo veci Bernard 

In: Športinform. - Roč. 20, č. 8 (2010), s. 20-21 

 

BDF08 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Prinesme práva domov 

In: Zo súdnej praxe. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 81, 120 

 

BDF09 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Doplnenie k článku "Platenie poistného do fondov od 1. 

januára 2010" 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 15, č. 2 (2010), s. 40-41 

 

BDF10 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Doplnenie k článku "Platenie poistného SZČO od 1. januára 

2010 do 30. júna 2010" 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2010), s. 294-298 

 

BDF11 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Invalidita a podmienky nároku na invalidný dôchodok po 1. 

januári 2010 

In: Dane a účtovníctvo. - Roč. [7], č. 11 (2010), s. 61-71 

 

BDF12 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2009 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 22-28 

 

BDF13 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Odvody do fondov z pracovnoprávnych vzťahov od 1. januára 

2010 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2010), s. 241-275 

 

BDF14 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného do fondov od 1. januára 2010 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 15, č. 1 (2010), s. 10-17 

 

BDF15 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného do fondov od 1. júla 2010 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 15, č. 7-8 (2010), s. 52-60 

 

BDF16 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného SZČO od 1. januára do 30. júna 2010 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 2-3 (2010), s. 313-353 

POZNÁMKA: Vyšlo aj - Práca, mzdy a odmeňovanie. - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 53-64 

 

BDF17 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného z dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Č. 9 (2010), s. 130-145 
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BDF18 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Platenie poistného z pracovnoprávnych vzťahov od 1. júla 

2010 do 31. decembra 2010 

In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. - Roč. 18, č. 7-8 (2010), s. 307-319 

 

BDF19 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Rodičovský príspevok od 1. januára 2010 (Nový zákon č. 

571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2010), s.207-231 

 

BDF20 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Sumy životného minima od 1. júla 2010 a ich vplyv na 

sociálnu oblasť 

In: Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi. - Roč. 5, č. 9 (2010), s. 24-30 

 

BDF21 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Upresnenie k článku "Samostatne zárobkovo činné osoby a 

odvody do fondov od 1. januára 2010" 

In: Manažment, mzdy a financie. - Roč. 17, č. 1-2(2010), s. 377-383 

 

BDF22 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Vplyv obchodu konateľa spoločnosti do dôchodku na 

spoločnosť 

In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 15, č. 2 (2010), s. 64 

 

BDF23 Macková, Zuzana [UKOPAPR] (100%) : Zmena výšky prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na 

dieťa od 1. januára 2010 

In: Príjmy a mzdy. - Roč. 11, č. 3-4 (2010), s. 52-62 

 

BDF24 Maruchnič, Ján [UKOPAHP] (100%) : Finančné deriváty ako investičné nástroje finančného trhu : 

vybrané ekonomicko-právne charakteristiky 

In: Biatec. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 20-24 

 

BDF25 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Úroveň doktorandského štúdia v optike praxe 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 5-9 

 

BDF26 Šámal, Pavel [UKOPATP] (100%) : Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní 

In: Trestněprávní revue. - Roč. 9, č. 9 (2010), s. 298-303 

 

BDF27 Turčan, Martin [UKOPATS] (100%) : Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú 

Lit. 17 zázn. 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 2 (2010), s. 171-179 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

BED01 Blažek, Radovan [UKOPATP] (100%) : Znalec v skrátenom vyšetrovaní 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 47-52. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED02 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Lazareva, Natalia (50%): Niekoľko poznámok k ostatným novelám 

väzby 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 25-38. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED03 Huťka, Matúš [UKOPATP] (50%) - Kolesár, Juraj [UKOPATP] (50%): Niekoľko úvah k pojmológií 

extradície v trestnom konaní 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 64-66. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED04 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : K zrušeniu vojenského súdnictva 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 15-17. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 
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BED05 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Niekoľko poznámok k etike advokáta pri zastupovaní v trestných 

veciach 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 67-71. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED06 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Trestné činy spáchané pod vplyvom alkoholu a ukladanie 

ochranného liečenia 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 5-8. - ISBN 978-80-89433-03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED07 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Výpoveď spoluobžalovaných na hlavnom pojednávaní 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 60-63. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED08 Kolesár, Juraj [UKOPATP] (100%) : Výučba trestného práva, súčasný stav a návrh riešenia 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 72-75. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED09 Kordík, Marek [UKOPATP] (100%) : Vybrané zásady trestného konania s akcentom na inštitút väzby 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 18-24. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED10 Laciak, Ondrej [UKOPATP] (100%) : Motív a jeho význam 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 9-14. - ISBN 978-80-89433-03-

2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED11 Maceják, Matej [UKOPATP] (100%) : Znalecká činnosť a niektoré s ňou súvisiace problémy v trestnom 

konaní 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 53-59. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

BED12 Sťahulová, Simona [UKOPATP] (100%) : Právna úprava inštitútov uplatňovaných voči tzv. 

spolupracujúcemu obvinenému a porovnanie s navrhovanou českou úpravou 

In: Výzvy trestného práva v teórii a praxi. - Prievidza : Citicom, 2010. - S. 39-46. - ISBN 978-80-89433-

03-2 

[Výzvy trestného práva v teórii a praxi. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.3.2010] 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

 

DAI01 Šerešová, Erika [UKOPATV] (100%) : Súvislosť medzi hernou výkonnosťou a vybranými osobnostnými 

vlastnosťami mladých hráčov. - Bratislava : [s.n.], 2010. - 114 s. : príl. 

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 2010 

Lit. 108 zázn. 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

 

EDI01 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : Malým K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 

1945 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 6 (2010), s. 625-627 

Rec.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945 / Malý, Karel. - Praha : Leges, 2010 

 

EDI02 Beňa, Jozef [UKOPADS] (100%) : R. Petráš, H. Petrův, H.Ch. Scheu (eds.), Menšiny a právo v České 

republice 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 5 (2010), s. 525-527 
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Rec.: Menšiny a právo v České republice. - Praha : Auditorium, 2009 

 

EDI03 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Blaha, Ľuboš.: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická 

demokracia a teórie spravodlivosti) 

In: Právník. - Roč. 149, č. 7 (2010), s. 754-755 

Rec.: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti) / Ľuboš Blaha. - 

Bratislava : Veda, 2009 

 

EDI04 Hodás, Milan [UKOPAST] (100%) : Hamuľák, O. (ed.), Fenomén judikatury v právu 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 6 (2010), s. 638-639 

Rec.: Fenomén judikatury v právu. - Praha, Leges, 2010 

 

EDI05 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (100%) : Vozár, J., Valko, E., Lapšanský, L.: Tlačový zákon - komentár 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 1 (2010), s. 95-97 

Rec.: Tlačový zákon - komentár / Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. - Praha : C.H.Beck, 2009 

 

EDI06 Ľalík, Tomáš [UKOPAST] (100%) : Jerzy Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa? 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 5 (2010), s. 522-525 

Rec.: Po co prawnikom filozofia prawa? / Jerzy Zajadło. - Warszawa : Wolters Kluwers, 2008 

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

 

EDJ01 Matuška, Tomáš [UKOPATP] (100%) : Vecný register 

In: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. - Praha : C. H. Beck, 2010. - S. 1083-1106. - ISBN 978-80-

7400-324-0 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

 

FAI01 - Kubíčková, Gabriela [UKOPAOP] (100%): Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - 402 s. 

ISBN 978-80-223-2918-7 

 

FAI02 - Chovancová, Jarmila [UKOPATS] (100%): Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne 

právo : zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 28.-29. jún 2010. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 272s. 

ISBN 978-80-7160-305-4 

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

 

GII01 Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (100%) : Správa z konferencie Konferencia zo športového práva o 

rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípade Bernard 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 6 (2010), s. 620-623 

 

GII02 Hodás, Milan [UKOPAST] (90%) - Onušková, Katarína (10%): Správa z konferencie Vnútroštátne súdy a 

európske súdy: spojené alebo paralelné svety? : vnútroštátna aplikácia európskeho práva a úloha európskej 

judikatúry v nej 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 6 (2010), s. 617-620 

 

GII03 Magurová, Hana [UKOPAST] (100%) : Správa z medzinárodnej konferencie Míľniky práva v 

stredoeurópskom priestore 2010 

In: Právny obzor. - Roč. 93, č. 3 (2010), s. 268-270 

 

GII04 Poredoš, František [UKOPAMP] (100%) : Vláda reaguje správne 

In: Sme. - Roč. 18, č. 117 (2010), s. 19 

 

GII05 Puchovský, Ján [UKOPADS] (100%) : Pocta Eduardovi Vlčkovi 

In: Historia et theoria iuris. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 139-140 

 

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 380): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3) 
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

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

vydavateľstvách (1) 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (11) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (12) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (32) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (54) 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (44) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (49) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (86) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (7) 

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (4) 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (27) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (12) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (6) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 

 

Štatistika ohlasov (10): 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (3) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (5) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2) 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Zoznam je urobený k 31. januáru 2011. Niektoré časopisy a zborníky vyjdú do konca I. štvrťroka 2011. 

V zozname sú zaradené aj nezmenené vydania monografií, učebníc a skrípt, ktoré vyšli v roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


