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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  
 

d o c .  J U D r .  P e t e r  V y š n ý ,  P h D .  e t  P h . D .   
 

Dátum a miesto narodenia:  
13.4. 1980, Nitra  

 
Vzdelanie:  
1999 - 2004  - denné štúdium na Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  

                        udelenie titulu Mgr. v odbore právo 

2004 -  2007  - externé doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 
v Trnave, ukončenie štúdia v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva, 
udelenie akademického titulu PhD. (r. 2009) 

2008 – rigorózna skúška v odbore dejiny práva na PF TU Trnava, titul JUDr.  
február 2014 –  podanie žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 
fakulte 

11. 11. 2014  -  konanie habilitačnej prednášky „Právo v predkolumbovskej Mezoamerike“ a obhajoby 
habilitačnej práce „Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. 
(Náčrt problematiky)“. 

26. 2. 2015 - rozhodnutie Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty o udelení v - p titulu docent, účinnosť 
dekrétu od 24.4.2015 

2010 – 2018 - externé doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity (Praha, ČR) 
v študijnom programe Historické vědy a študijnom odbore Iberoamerikanistika, 
udelenie akademického titulu Ph.D. v uvedenom odbore (r. 2018)  

                                  

Významné pracoviská 
Právnická fakulta TU Trnava, Katedra dejín práva 

 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie: prednáša, vedie semináre/cvičenia, skúša, 
školiteľ, resp. oponent bakalárskych, diplomových, dizertačných a habilitačných prác  
 
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Hradec Králové, ČR, 4. – 8. 2. 2013, mezinárodní konferencie v oblasti práva 
a právních věd – Právní ROZPRAVY 2013, organizátor Akademické sdružení 
MAGNANIMITAS, aktívna účasť – pozvaný príspevok na tému „Proces vzniku štátu 
Aztékov“ v zborníku 

2. Bonn, Nemecko, 23. – 26. 5. 2013, vedecké stretnutie „6th German research meeting 
on South America, Mesoamerica and the Caribbean“ na tému „Las Américas-The 
Americas- Die Amerikas“  - „Tendiendo puentes entre las Américas de hoy y ayer“, 
organizátor Univerzität Bonn – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, pozvaná 
prednáška na tému „Das Recht der Azteken“ 

3. Brno, ČR, 10. 6. 2015, medzinárodná konferencia, III. česko-slovenské 
právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, organizátor PF MU Brno, 
aktívna účasť v sekcii č. 2  „Starší a obecné dějiny státu a práva, římské právo.“, 
pozvaný príspevok na tému „Nespravodlivé a spravodlivé tituly španielskej conquisty 
Nového sveta podľa Francisca de Vitoria“. 
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4. Hradec Králové, ČR, 1. – 4. 5. 2018, medzinárodná vedecká konferencia  oblasti práva 
a právnych vied „Právní rozpravy 2018“ s podtitulom „Nové jevy a právo“, 
organizátor, Magnanimitas Hradec Králové, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému: Aztécke zákony obmedzujúce prepych.  

5. Plzeň, ČR, 14. – 15. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Stát v běhu času“, 
organizátor Katedra právních dějich a Katedra ústavního a evropského práva, Fakulta 
právnická ZČU Plzeň, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Aztécka štátna 
ideológia.  

6. Brno, ČR, 15. 10. 2021, medzinárodná konferencia „Protistátní trestné činy včera a 
dnes“, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť, príspevok na tému: Vznik republiky 
v Ríme: nelegitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana? 

 
 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
1. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 
publikovaný 

2. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok 

3. Trnava, 1. 6. 2012, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému „Reformná 
optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie“, organizátor 
Právnická fakulta TU Trnava, Katedra dejín práva, pozvaný príspevok  

4. Trnava, 20.- 21. 9. 2012, 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 
Tyrnavienses – Trnavské právnické dni“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť 
v sekcii č. 5: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia, pozvaný príspevok 
na tému: Nemecké sociálne zákonodarstvo v Bismarckovej ére. 

5. Trnava, 10. 4. 2014, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému Quid leges sine 
moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách“, konferencia je venovaná 
príležitosti významného životného jubilea popredného predstaviteľa slovenskj 
právnohistorickej vedy prof. Petra Mosného, organizátor TU Trnava, PF, Katedra dejín 
práva, pozvaný príspevok na tému: Náčrt právneho režimu portugalskej a kastílskej 
zámorskej expanzie.  

6. Bratislava, 5. 11. 2015, konferencia „Vojna a vojenstvo v práve“, organizátor PF UK 
Bratislava, Katedra dejín práva a právnej komparatistiky, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Španielske dobytie Nového sveta a idea spravodlivej vojny.  

7. Trnava, 9. 11. 2015, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Právno-historické trendy 
a výhľady I., organizovaná v rámci TVT 2015, organizátor Katedra dejín práva PF TU 
Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok publikovaný v zborníku (s vročením 2016) pod 
názvom: Základné koncepty aztéckeho trestného práva (hmotného). 

8. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 23. 9. 
2016 - aktívna účasť v sekcii č. 10: Právnohistorické trendy a výhľady, pozvaný príspevok 
na tému: Sonda do myslenia Bartolomého de las Casasa o ľudskej slobode.  

9. Trnava, 13. 2. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Hľadanie indiánskej Ameriky. 
Minulosť, prítomnosť, ... budúcnosť?“,  organizátor UCM Trnava, Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Zločin a trest v nahuaských mestských štátoch Tenochtitlan a Texcoco v predhispánskom 
období. Zároveň som bol „vedecký spolugarant“ tejto konferencie.  



 3 

10. Trnava, 1. 7. – 30. 8. 2017, on-line vedecká konferencia na tému „Pramene práva“, 
organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok publikovaný 
v zborníku na tému: Pramene predhispánskeho práva Nahuov. 

11. Trnava, 9. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „The Key-stone of 
Discrimination and the Impact of its Manifestations on the selected Groups of Population“ 
(Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva), 
organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému: The legal status of Indians in Spanish American colonies as a legal expression of 
their positive and negative discrimination. 

12. Trnava, 12. – 13. 2. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Hľadanie indiánskej 
Ameriky 2“, organizátor Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FiF UCM a Centrum 
mezoamerických štúdií FiF UCM Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Zákony Motecuhzomu Ilhuicaminu. Zároveň som bol „vedecký spolugarant“ tejto 
konferencie.  

13. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ na 
tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of Law – 
Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť 
v sekcii dejiny práva na tému „Štát a právo v prevratových súkoliach času“, pozvaný 
príspevok na tému: Existovalo súkromné vlastníctvo pôdy v predhispánskom 
Tenochtitlane? 

14. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Európa a mimoeurópsky svet: 
kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku doc. 
Železkovovej, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Valladolidská dišputa (1550-1551) 

15. Banská Bystrica, 28. – 29. 3. 2019, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod 
záštitou dekana fakulty doc. Turošíka na tému „Inštitúty rodinného práva v historických 
reflexiách“, organizátor PF UMB Banská Bystrica, aktívna účasť, pozvaný príspevok 
„Manželstvo u predhispánskych Nahuov“.  

16. Piešťany, 3. – 5. 4. 2019, medzinárodná konferencia „Zmeny v chápaní práva: pluralita 
systémov, prameňov, perspektív...“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Právny pluralizmus v Mexiku.  

17. Trnava, 5. 12. 2019,  medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky trestného 
práva“, organizovaná KTPaK PF TU Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 
1/0764/17, aktívna účasť, príspevok na tému: Trestné činy proti verejnej mravnosti 
v aztéckych mestských štátoch Tenochtitlan a Tezcoco.  

18. Trnava, 10. – 11. 2. 2020, medzinárodná vedecká konferencia „Hľadanie indiánskej 
Ameriky 4“, organizátor Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FiF UCM a Centrum 
mezoamerických štúdií FiF UCM Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Otroctvo u predhispánskych Nahuov. Zároveň som bol „vedecký spolugarant“ tejto 
konferencie.  

19. Trnava, 15. – 30. 5. 2020, on-line medzinárodná slovensko-poľská internetová vedecká 
konferencia „Secular State – Sekulárny štát – Państwo Świeckie“, organizátori Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody TU v Trnave, Právnická fakulta a Warmsko-mazurská 
univerzita v Olsztynie, Poľsko, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Sekularizácia 
manželstva v moderných právnych dejinách. 

20. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris 
Tyrnavienses – Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal 
Policy and Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori 
Právnická fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta 
Univerzity Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská 
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štátna univerzita vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického 
práva a verejnej správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť 
v sekcii dejiny práva – 25. 9. 2020 - medzinárodná vedecká konferencia „70. výročie 
Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí“, pozvaný príspevok 
na tému: Občianske právo v Nemeckej demokratickej republike. 

21. Trnava, 28. 1. 2021, on-line international scientific conference „Law and Values“, 
organizátor Faculty of  Law, Trnava University and University Warmia and Mazury in 
Olsztyn, Branch Elk, aktívna účasť, príspevok na tému: The problem of justice in the 
Spanish conquest of America. 

 
 
 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Trnava, 30.3.2012, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava, 
organizátor PF TU Trnava, moderátor a účasť v Teoreticko-historickej sekcii 

2. Trnava, 16. 3. 2013, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava, 
organizátor PF TU Trnava, moderátor II. bloku teoreticko-historickej sekcie – dejiny 

3. Trnava, 1. 4. 2016, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor  I. 
bloku  -  Teoreticko-historickej sekcie.  

4.  
 

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
--- 
Akademické funkcie: 
Prodekan PF TU pre vedu legislatívu (poverený od 1. 1. 2018; vymenovaný od 24. 5. 2018; 
vzdanie sa funkcie s účinnosťou od 1. 11. 2019). 
 
Účasť v rigoróznom konaní: 
 

- Člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU v Trnave, Právnickej fakulte od 
2011 – doteraz 

- oponent 6 rigoróznych prác na TU v Trnave, Právnickej fakulte    
- Predseda rigoróznej komisie pre špecializáciu Svetové dejiny, menovanie od 15. 7. 

2020, na základe účinnosti novej vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní TU 
v Trnave, Právnickej fakulte zo dňa 15. 7. 2020 

- oponent a člen skúšobnej komisie k rigoróznej skúške JUDr. et Mgr. Mareka 
Prudoviča v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe 
Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte 
humanitných vied, menovanie 02/2021, rigorózna skúška 16. 2. 2021. 

 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
 

 spolugarant doktorandského študijného programu Ústavné právo na TU v Trnave, 
Právnickej fakulte (od 2016) 

 člen Odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu 
a práva na Právnickej fakulte TU v Trnave (december 2011 – 2021) 

 člen Odborovej komisie pre doktorandský študijný program ústavné právo na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte (november 2016 - 2021) 
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 školiteľ doktorandského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave, (marec 2010 – 
doteraz) 

 člen subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Teória 
a dejiny štátu a práva (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v 
Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a 
subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a 
rokovací poriadok),  menovanie od 15. 5. 2021 

 člen subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Ústavné 
právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové 
pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací 
poriadok), menovanie od 15. 5. 2021 

 
 
     školiteľ: 

- školiteľ doktoranda PF TU Trnava Mgr. Michala Cimmermanna, externá forma štúdia, 
študijný program teória a dejiny štátu a práva, od ak. r. 2011/2012 (ukončil štúdium 
bez obhajoby diz. práce) 

- školiteľ doktoranda Mgr. Lukáša Timka, na PF TU Trnava, študijný program teória a 
dejiny štátu a práva, externá forma štúdia, od ak. roka 2016/2017 

- školiteľ doktoranda Mgr. Jakuba Neumanna, na PF TU Trnava, študijný program 
Ústavné právo, denná forma štúdia, od ak. roka 2017/2018, menovanie september 
2017 (školiteľka-konzultantka Mgr. Lucia Berdisová, PhD., PF TU Trnava), téma 
práce: Materiálne jadro ústavy, úspešná obhajoba 29. 6. 2020 

- školiteľ doktoranda JUDr. PhDr. Mareka Prudoviča, na PF TU, študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva, externá forma štúdia, od ak. roka 2020/2021, menovanie 
september 2020, téma práce: Kúpna cena v kontexte Ius commune - podstata, teória, 
právna úprava, vývoj a odkaz pre súčasnosť 
 

 
členstvo v komisii pre obhajoby dizertačných prác: 
- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Michala Mártona v študijnom 

programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Komparace 
referenda v Ústavě SR a ústavách ostatních státú EU“, úspešná obhajoba 15. 5. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Lukáša Opetta v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Sudcovská 
tvorba práce“, úspešná obhajoba 3. 7. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andrey Erbenovej v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Vývoj ľudských 
a občianskych práv v USA od roku 1776 po koniec 20. storočia, úspešná obhajoba 27. 
8. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Rastislava Mihaloviča v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Právo na život 
a jeho ochrana v medzinárodnom práve, úspešná obhajoba 27. 8. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jána Drga v študijnom programe 
Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Právne postavenie Židov 
v stredoeurópskom kontexte v rokoch 1938-1942 so zreteľom na niektoré vybrané povolania, 
úspešná obhajoba 2. 10. 2013 
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- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Kristiána Blaškoviča v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Teoretické 
východiská použitia ozbrojenej sily v činnosti OSN, úspešná obhajoba 2. 10. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Eduarda Korpáša, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: Konštitučná 
demokracia, obhajoba 15. 11. 2013 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Róberta Bardača, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: „Aplikácia 
práva vyššími súdmi“, úspešná obhajoba 22. 8. 2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ondreja Ľahkého, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: „Právna istota“, 
úspešná obhajoba 22. 8. 2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, v 
študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: 
„Územná samospráva v prvej ČSR na Slovensku (s dôrazom na judikatúru a právnu 
vedu)“, úspešná obhajoba 22. 8. 2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Evy Repkovej, na PF TU Trnava, 
denná forma, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 25. 8. 
2015. 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ingrid Lanczovej, interná forma 
štúdia, študijný program teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 27. 6. 2018 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Moniky Martiškovej, interná forma 
štúdia, študijný program teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 26. 6. 2019  

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Denisa Bedeho, úspešná obhajoba 
26. 6. 2019 

- predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Eleny Gogolákovej, externá 
forma štúdia, študijný program teória a dejiny štátu a práva, na PF TU Trnava, téma 
práce: Spôsoby legislatívnej implementácie európskeho práva so zameraním sa na 
Poľsko, Česko a Slovenskú republiku, obhajoba 20. 8. 2019 

- predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Kuklovej, úspešná 
obhajoba  19. 6. 2019 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Nikolasa Sabjána, LL.M., konanej 
online na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30. 6. 2020 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Viktórie Markovej, konanej online 
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30. 06. 2020 

 
oponent dizertačných prác: 

- oponent dizertačnej práce JUDr. Rastislava Dlugoša, doktorand na PF TU Trnava, 
externá forma štúdia, študijný program teória a dejiny štátu a práva, téma dizertačnej 
práce: Rýnsky spolok, úspešná obhajoba 25. 8. 2015 

- oponent dizertačnej práce Mgr. Adama Uhnáka, denný doktorand na Filozofickej 
fakulte UCM Trnava v študijnom odbore 3.1.3. etnológia, menovanie júl 2016, 
obhajoba 30.8.2016 

 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 
 

- oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní PhDr. Radoslava Hlúška, PhD. na 
Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte v študijnom odbore 2.1.16 
religionistika, téma habilitačnej práce „Nican mopohua. Domorodý pribeh o zjavení 
Panny Márie Guadalupskej“, menovanie október 2016 
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- oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Jána Puchovského, PhD. 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UK 
v Bratislave, téma habilitačnej práce: „Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska 
k demokracii“, menovanie február 2017 

- člen habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD. 
v odbore HIK teória a dejiny štátu a práva na PF UK Bratislava, téma prednášky: 
„Kedy vznikol československý štát? – právne a právnopolitické polemiky o vzniku 
československého štátu“, téma habilitačnej práce: Láme kúpa nájom? 
K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu“, schválenie vo VRUK_PF 
zo dňa 11. 2. 2020, habilitácia 12. 5. 2020. 

 
 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
1. Od 2012 – spoluriešiteľ projektu KEGA Formácia podnikateľských schopností študentov 

spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych 
inštitútov č. 003TTU-4/2012   

2. Od 2012 – spoluriešiteľ projektu VEGA Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie 
a ľudské práva č. 1/0507/12 

3. Od 2016 – spoluriešiteľ projektu VEGA Právne postavenie Židov na území Slovenskej 
republiky v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v 
stredoeurópskom kontexte č. 1/0549/15 

4. Hlavný riešiteľ projektu z grantovej schémy Trnavskej univerzity – schválený grant TU 
v Trnave v roku 2018 pod číslom 20/TU/2018 „Právne dejiny mestského štátu 
Tenochtitlan“, obdobie riešenia 2018 – 2019, finančná podpora 785,-EUR z TU, výstup 
vedecká monografia publikovaná v zahraničnom vydavateľstve 

5. Hlavný riešiteľ projektu z grantovej schémy Trnavskej univerzity – schválený grant TU 
v Trnav v roku 2020 pod číslom 21/TU/2020 „Pravek práva“, obdobie riešenia 2020 – 
2021, finančná podpora 1000,- EUR, výstup vedecká monografia publikovaná 
v zahraničnom vydavateľstve  

 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
--- 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
 koordinátor Rady kvality Právnickej fakulty TU v Trnave, menovanie od 1. 1. 2016 

dekankou fakulty  
 člen Rady kvality TU v Trnave (2015 – 17. 8. 2020) 
 člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 7. právo 

a medzinárodné vzťahy (27. 1. 2017 – 9. 4. 2018)  
 člen Komisie pre vedeckú a odbornú činnosť študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty 

ako poradného orgánu dekana fakulty, menovanie od 1. 2. 2021 (podľa čl. 1 ods. 3 
Rozhodnutia dekana PF TU č. 3/2021) 

 člen Historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied od 2015 doteraz 
 posudzovateľ projektov VEGA pre komisiu 13: 

- projekt VEGA č. 1/0459/19 na PF UK Bratislava, vedúci projektu doc. JCDr. PaedDr. 
Róbert Brtko, CSc., názov: Dedičstvo rímskeho práva v modernom slovenskom práve, 
posúdenie v roku 2018 
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- projekt VEGA č. 1/0677/20 na PF UK Bratislava, vedúci projektu doc. JCDr. PaedDr. 
Róbert Brtko, CSc., názov: Dedičstvo rímskeho práva v modernom slovenskom práve, 
posúdenie v roku 2019 

 oponent projektu PF UK Bratislava KEGA č. 066UK-4/2019 – v rámci záverečnej 
oponentúry riešenia projektu na PF UK Bratislava (zasadnutie Rady záverečnej oponentúry 
projektu dňa 26. 3. 2021), vedúci projektu v rokoch 2020 – 2021 – doc. Mlkvý, PF UK Ba. 
 

 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
--- 
 
Členstvo vo vedeckých radách: 
 
člen Vedeckej rady TU Trnava, Právnickej fakulty (od 07.02.2020 – 2024) 
 
Členstvo v redakčných radách: 
--- 
Organizácia vedeckej činnosti: 
Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“, 
organizátor PF TU Trnava, moderátor II. bloku teoreticko-historickej sekcie 
 
Trnava, 13. 2. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Hľadanie indiánskej Ameriky. 
Minulosť, prítomnosť, ... budúcnosť?“,  organizátor UCM Trnava, Filozofická fakulta, 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, aktívna účasť, vedecký garant konferencie  
 
Trnava, 02/2018 -  menovanie za člena organizačného výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Trnavské právnické dni 2018 na tému „Právny štát- medzi vedou a umením“, 
menovanie február 2018, termín konferencie: 20. – 21. 9. 2018 
 
Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Európa a mimoeurópsky svet: 
kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku doc. Železkovovej, 
organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, člen organizačného výboru konferencie a 
moderátor 
 
Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, Právnickej fakulty, vedúci 
sekcie Právne dejiny 
 
Najvýznamnejšie výsledky: 
 

Publikovanie monografie:  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
El derecho en Tenochtitlan : aspectos jurídicos del orden social de una ciudad-estado 
prehispánica / Peter Vyšný ; [recenzenti / lectores (reseñadores): Markéta Křížová, Radoslav 
Hlúšek, Ján Puchovský, Tomáš Gábriš]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 304 p. - ISBN 978-
80-7502-421-3..  
 
Iné: 
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- prednáša v odbore právo v rámci celoživotného vzdelávania Univerzita tretieho veku, 
Trnavská univerzita v Trnave, od roku 2005 doteraz 

- prednáška v odbore právo v rámci pomaturitného štúdia, Právnická fakulta TU 
v Trnave, rok 2005 

 
Zahraničné študijné pobyty:  
 
1. 6. 2006 – 30. 4. 2007  
Štipendium vlády Spojených štátov mexických prostredníctvom SAIA na študijno-výskumný 
pobyt na Inštitúte právneho výskumu Mexickej Národnej autonómnej Univerzity v Mexico 
City, Mexiko. Predmetom pobytu bolo štúdium prameňov aztéckeho práva, nadobudnutie 
špeciálnych, zväčša len v mexickom akademickom prostredí dostupných poznatkov, ktoré sa 
stali základom dizertačnej práce Mgr. Vyšného. 
 
6. 8. 2010 -  10. 9. 2010  
Vedeckovýskumný pobyt na Inštitúte právnych výskumov Mexickej národnej samosprávnej 
univerzity (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México) v Mexico City. Podporený agentúrou SAIA. 
Hlavný účel pobytu: Rozšírenie si poznatkov o spoločnosti, štáte a práve Aztékov na základe 
intenzívneho štúdia špeciálnych prameňov a vedeckej literatúry a konzultácií s mexickými 
špecialistami.(Nadobudnuté poznatky boli využité v procese tvorby vedeckej monografie Štát 
a právo Aztékov, ktorá bola publikovaná v roku 2012.) 
 
20.  8. 2012 - 21. 9.  2012 
Vedeckovýskumný pobyt na Inštitúte právnych výskumov Mexickej národnej samosprávnej 
univerzity (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México) v Mexico City. 
Hlavný účel pobytu: Systematické vyhľadávanie pramenných a odborných materiálov k 
pripravovanej habilitačnej práci a ich intenzívne štúdium, odborné konzultácie s mexickými 
špecialistami.  
Ďalší účel pobytu: Predloženie rukopisu vedeckej monografie Štát a právo Aztékov v 
španielskom jazyku, ktorý by mal byť publikovaný v Mexiku v réžii Inštitútu právnych 
výskumov Mexickej národnej samosprávnej univerzity. 

26. – 30. 3. 2014 – zahraničný študijný pobyt na akademickej inštitúcii a v špecializovanej 
knižnici berlínskeho inštitútu Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín, Nemecko 

25. – 29. 3. 2015 – zahraničný študijný pobyt na akademickej inštitúcii Ibero-Amerikanisches 
Institut, Berlín, Nemecko 

5. 6. – 23. 6. 2017 – vedecko-výskumný pobyt na Inštitúte právnych výskumov Mexickej 
národnej autonómnej univerzity v Mexico City, Mexiko – Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Financovanie v rámci 
poskytnutia štipendia od Federálnej vlády Spojených štátov mexických.  
 

Ďalšie vzdelávanie: 
 
 Nitra, E – KU Institut, 27. 1. 2005 – úspešné absolvovanie medzinárodnej skúšky 

z nemeckého jazyka „Zentrale Oberstufenprüfung” 
 Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 11. – 13. 11. 2011 – účasť na 

workshope mayského hieroglyfického písma 
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 Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 9. – 11. 11. 2012 – účasť na 4. 
Jesennej akadémii mayského hieroglyfického písma 

 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 7. – 
8. 4. 2016, školenie „Model CAF a samohodnotenie” 

 Trnava, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 
2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 
Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát) 

 

Recenzent: 

- recenzent monografie „Štát a právo v juhoamerických kolóniách Španielska“, autor: 
Puchovský, J., vydavateľstvo Studia Iuridica Bratislavensia, Nr. 37, PF UK Bratislava, 
2013, ISBN 978-80-7160-353-5. 

- recenzent monografie „Ústava rímskej republiky“, autor: Prudovič, M., vydavateľstvo 
Leges (Praha, ČR), 2021, ISBN 978-80-7502-545-6 

 
Editor: 

- 2019, editor zborníka: Právno-historické trendy a výhľady IV. (periodicky vydávaný zborník 
s príspevkami z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 20. -21. 9. 2018 v Trnave pod 
názvom „Štát a právo v prevratových súkoliach času uskutočnenej v rámci medzinárodného 
vedeckého kongresu TPD 2018 „Právny štát – medzi vedou a umením“). Miriam Laclavíková 
– Peter Vyšný (eds.). Trnava: Typi Universitatys Tyrnaviensis, 2019, 360 s. (ISBN978-80-
568-0158-1) 
- 2019, editor zborníka: „Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na počesť a pamiatku 
docentky Gertrudy Železkovovej“. Uvedená konferencia sa konala dňa 7. 11. 2018 na PF TU. 
Zborník vyšiel v Trnave v Typi Universitatis Tyrnaviensis v roku 2019 (rozsah: 304 s. ISBN: 
978-80-568-0187-1)  
- 2019, editor zborníka: Peter Vyšný – Štefan Siskovič (eds.). IUVENTUTIS INSTITUTIO 
RENOVATIO MUNDI EST. Pocta prof. Petrovi Mosnému. Zborník z online medzinárodnej 
vedeckej konferencie konanej 10. apríla 2019 v Trnave pod názvom „IUVENTUTIS 
INSTITUTIO RENOVATIO MUNDI EST“ („Vzdelávanie mládeže je obrodou sveta“). 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. 304 s. ISBN 978-80-568-
0193-2  

 

Záverečné práce – školiteľstvo:  
Aktuálne: 9 bakalárskych prác, 0 diplomových prác, 1 dizertačná práca 

V minulosti celkovo: 137 bakalárskych prác, 12 diplomových prác, 1 dizertačná práca   
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