
 
 
 

I.  MEDZINÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2012  
S PRIDELENOU FINANČNOU DOTÁCIOU  PRE PF TU V TRNAVE 

 
 

Projekt IVF 
Experiences with Implementation and Application of EU 
Law within Visegrad Countires 

Poskytovateľ dotácie: International Visegrad Fund 

Číslo žiadosti  31010004 

Koordinátor projektu: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Spoluriešitelia za PF TU : 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.; doc. JUDr. Mgr. 
Andrea Olšovská, PhD.; doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.; 
JUDr. Viktor Križan, PhD.; JUDr. Ivica Hodálová, PhD. 

Obdobie riešenia: 2010 – 2012 

Pridelená dotácia: 3.757,66€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. NÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2012 
 S FINANČNOU DOTÁCIOU 

 
 

Projekt VEGA 
Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 
poriadok SR  

Anotácia: 

Medzinárodná a európska právna úprava potierania 
medzinárodnej zločinnosti, ktorá je označovaná i ako tzv. 
medzinárodné trestné právo je podľa väčšiny existujúcich 
prístupov v rámci teórie medzinárodného verejného práva 
pokladaná za súčasť širšie chápanej problematiky postavenia 
fyzických osôb v medzinárodnom práve. Základným 
vedeckým cieľom grantu bude výskum týkajúci sa analýzy 
noriem medzinárodného trestného práva a ich vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky a identifikácia tých 
noriem medzinárodného trestného práva, ktorých 
transformácia do právneho poriadku Slovenskej republiky by 
bola žiaduca, no v súčasnosti absentuje.  
Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii 
je potrebne rozšíriť zámer projektu aj na rozmer slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti v rámci Európskej únie ako aj na 
oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach a to najmä v 
zmysle najnovších zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. 

Číslo projektu: 1/0051/11 

Vedúca projektu: JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
JUDr. Jozef Kušlita 
doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. 
JUDr. Miloš Deset, PhD. 
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
JUDr. Kristián Blaškovič 
Mgr. Matej Zmij 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 5.742€ 

 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Ochrana súkromia na pracovisku z pohľadu ústavného 
práva 

Anotácia: 

Podstatou vedeckého projektu bude analyzovať problematiku 
ochrany súkromia zamestnancov na pracovisku a zaoberať sa 
konkrétnymi možnosťami porušenia ochrany súkromia zo 
strany zamestnávateľa pri zabezpečovaní svojich majetkových 
záujmov. Pôjde najmä o problematiku sledovania pohybu 
zamestnancov, ich korešpondencie, záznam osoby a jej 
prejavov na pamäťové médiá, umiestňovanie rôznych rušičiek 
na zabránenie používania mobilných telefónov v práci na 
súkromné účely, zbieranie informácií o súkromnom živote 
zamestnancov na posúdenie ich „lojality“ atď. 

Číslo projektu: 1/0242/11 

Vedúci projektu: JUDr. Peter Lišiak, PhD. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD. 
JUDr. Roman Jurík, PhD. 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2013 

Pridelená dotácia: 6.254€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA 
Súdy a tvorba práva – hypertrofia legislatívy a judikatúra 
ako prameň práva 

Anotácia: 

Pretrváva rigidná predstava, že právo vzniká len na základe 
uznesení orgánov tvorby práva o návrhoch normatívnych 
právnych aktov. Zásada zákazu denegatio iuris však znamená, 
že súd musí vo veci rozhodnúť, aj keď sa nemôže oprieť o 
zákon. Právne poriadky štátov Európy pritom umožňujú, aby 
v prípade absencie výslovnej zákonnej úpravy súdy 
rozhodovali na základe všeobecných zásad právnych. Ďalšou 
zložitou otázkou tvorby práva v jej väzbe na výklad a 
aplikáciu práva je vysoká frekvencia zmien právnych 
predpisov a problém tzv. prílepkov, ktoré okrem negatívnych 
dopadov na systematiku predpisov eliminujú aj ich 
prehľadnosť a materiálnu publicitu, čo odporuje požiadavkám 
právneho štátu. 
Osobitnou vrstvou témy je povaha ustálenej judikatúry ako 
prameňa práva. Jej funkcie a účinky v porovnaní s pravidlami 
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
vykazujú identické znaky, no napriek tomu jej status ako 
prameňa práva nemožno presvedčivo odvodiť od striktne 
pozitivisticky chápanej rekogničnej normy. 

Číslo projektu: 1/0275/11 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD., LL.M. 

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 
Mgr. Lukáš Opett 
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD. 
Mgr. Eduard Korpáš 
Mgr. Onderj Ľahký 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2013 

Pridelená dotácia: 8.048€ 

 



 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej 
a odbornej komunite 

Anotácia: 

Podstatou projektu je snaha o priblíženie obsahu 
Justiniánskych Digest súčasnému slovenskému čitateľovi, 
ktorý spravidla nie je zbehlý v latinskom ani gréckom jazyku. 
Z prekladu Digest, ako stále využívaného excerptu z diel 
významných rímskych právnikov, môže čerpať vedecká 
právnická obec, študenti práva a v neposlednom rade sudcovia 
aplikujúci okrem platných právnych predpisov aj nadčasové 
právne princípy a skúsenosti zachytené vo veľkej miere práve 
v Digestach. Členovia riešiteľského kolektívu už preložili 
niektoré časti tohto kolosálneho diela, čo bolo priaznivo 
prijaté odbornou verejnosťou; počas obdobia riešenia 
navrhnutého projektu plánujú preložiť a publikovať ďalšie 
tituly, čím doplnia mozaiku najvýznamnejších právnych 
inštitútov. 

Číslo projektu: 1/0381/11 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

Spoluriešitelia: 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2013 

Pridelená dotácia: 11.849€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Teológia a právo – Prínos kresťanstva k rozvoju 
európskej právnej kultúry 

Anotácia: 

Podstatou projektu je skúmanie teologických a právnych 
vplyvov a prínosu kresťanstva k rozvoju európskej právnej 
kultúry. Platné právne poriadky a právne normy európskych 
štátov nadobudli súčasnú podobu na základe dlhoročného 
právneho vývoja, rozvíjaním tradícií a právnej kultúry tej-
ktorej krajiny. Jedným z najdôležitejších činiteľov, ktoré 
zaznamenali enormný vplyv nielen na európske právo, ale i na 
európsku kultúru a vzdelanosť v tom najširšom zmysle slova, 
je kresťanstvo. Spočiatku kresťanský svetonázor nadobúdal 
stále silnejší vplyv na rímske právo, neskôr sformovaním 
vlastného právneho poriadku Katolíckej cirkvi v podobe 
kánonického práva dotváral právnu kultúru európskych krajín. 
Práve tieto dva právne systémy sa stali v mnohých 
ukazovateľoch podkladom moderného štátneho i 
medzinárodného práva. Rovnako i platné komunitárne právo 
Európskej únie je v nemalej miere vystavané na zásadách 
rímskeho a kánonického práva. Podstatou našej práce je teda 
skúmanie vplyvov kresťanstva na tvár modernej legislatívy 

Číslo projektu: 1/0495/11 

Vedúci projektu: JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 
Mgr. Veronika Kalyniv, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 9.583€ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej 
aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia 
s postavením fyzických a právnických osôb 

Anotácia: 

Medzinárodnoprávny inštitút uznania štátu je veľmi dôležitým 
inštitútom z hľadiska fungovania štátu ako celku. Akt uznania 
štátu je možné definovať ako jednostranný právny akt štátu, 
ktorým výslovne alebo mlčky reaguje na vznik nového štátu. 
Právna úprava inštitútu uznania štátu má obyčajovú podobu. 
Medzinárodné právo nerieši všetky problémy spojené s 
uznaním štátu, nakoľko každý štát, ako originálny subjekt 
medzinárodného práva si chce ponechať právo rozhodovať o 
(ne)uznaní novovzniknutého politického útvaru. Základným 
vedeckým cieľom grantu bude výskum legality realizácie 
práva na sebaurčenie ako aj vplyvu a dopadu neuznania štátu 
druhým štátom primárne na medzinárodnoprávne vzťahy 
týchto štátov, ako aj na postavenie fyzických osôb a 
právnických osôb týchto štátov. Vzhľadom na členstvo SR v 
EÚ je potrebne rozšíriť zámer projektu aj na skúmanie 
problematiky Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
najmä v zmysle najnovších zmien, ktoré priniesla Lisabonská 
zmluva a jej interakciu s politikou SR. 

Číslo projektu: 1/0505/11 

Vedúci projektu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD. 
JUDr. Jozef Kušlita 
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
JUDr. Jana Hašanová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 7.593€ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie 
sociálnych práv v európskom integračnom procese 

Anotácia: 

Súčasný stav a vývoj transnacionálnych práv v Európskej únii 
po prijatí Lisabonskej zmluvy. Základné ľudské práva, 
relevantné pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a ich 
uplatňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch. Základné 
ekonomické slobody v pracovnom práve. Posilnenie 
sociálnych práv v súčasnom európskom integračnom procese. 
Právno-dogmatická štruktúra základných ľudských práv, 
základných ekonomických slobôd a sociálnych práv a jej 
vplyv na zvýšenie právnych záruk ich uplatňovania 

Číslo projektu: 1/0023/12 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
JUDr. Ivica Hodálová, PhD. 
Mgr. Peter Kotira 
JUDr. Lubica Dilongová 
Mgr. Mikuláš Krippel 
Mgr. Michal Recký 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 14.550€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt VEGA 
Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – 
perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni 
slovenského, medzinárodného a európskeho práva 

Anotácia: 

Problematika občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú 
škodu je súčasťou širšieho rámca verejnoprávnych a 
súkromnoprávnych aspektov využívania jadrovej energie a 
zároveň v užšom kontexte deliktného práva novou kapitolou v 
úprave občianskoprávnej zodpovednosti za škody. SR patrí 
medzi štáty s rozvinutým jadrovým priemyslom a 
prevádzkovanie jadrových zariadení v sebe implikuje potrebu 
zabezpečenia nielen technologického rámca ich fungovania 
ale aj efektívneho legislatívneho rámca v prípade vzniku 
jadrovej udalosti a následnej kompenzácie škôd vzniknutých 
na majetku, na zdraví a na životnom prostredí. Jadrová 
udalosť v elektrárni Fukushima ukázala, že riziko vzniku 
takýchto škôd existuje potenciálne vo vzťahu ku každej 
jadrovej elektrárni, SR nevynímajúc. Z tohto dôvodu (ako aj 
vzhľadom na intenzívny tlak EÚ k harmonizácii 
zodpovednostných jadrových vzťahov) je nevyhnutné 
adaptovať slovenskú legislatívu v tejto oblasti tak, aby 
zodpovedala požiadavkám moderného smerovania 
zodpovednostného jadrového práva 

Číslo projektu: 1/0256/12 

Vedúca projektu: JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
JUDr. Peter Varga, PhD. 
JUDr. Natália Štefanková, PhD. 
JUDr. Ivana Klorusová, LL.M. 
JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Denisa Dulaková, PhD, - Praf UK 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
JUDr. Milan Jančo, PhD. 
Mgr. Katarína Procházková 
Mgr. Peter Mészáros 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 6.188€ 



 
 
 
 

Projekt VEGA Kultúrne a náboženské rozdiely , migrácie a ľudské práva 

Anotácia: 

Projekt sa bude venovať fenoménu kultúrnych a 
náboženských rozdielov vyplývajúcich zo stretu medzi 
väčšinovým obyvateľstvom a menšinami, či už novými alebo 
tradičnými. Hlavným cieľom projektu je overenie hypotézy, 
či je v dôsledku týchto rozdielností potrebné voliť v 
právotvornom a právno-aplikačnom procese diferencovaný 
prístup k príslušníkom jednotlivých menšín a ak áno, tak či sa 
tento diferencovaný prístup dostáva do kolízie so základným 
princípom rovnosti v práve. 

Číslo projektu: 1/0507/12 

Vedúci projektu: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 

Spoluriešitelia: 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD., LL.M. 
JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. – PEVŠ 
JUDr. Miroslava Mittelmannová 
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. – PraF UK 
JUDr. Peter Vyšný, PhD. 
Mgr. Katarína Šangalová 
JUDr. Martin Turčan, PhD. – PraF UK 
ThDr. Martin Šabo, PhD. 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D. 
Mgr. Veronika Kalyniv, PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2014 

Pridelená dotácia: 7.750€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve 

Anotácia: 

Sociálny život spoločnosti a štátu podstatne určujú pracovné 
podmienky a vlastnícke pomery. Sociálne a politické 
revolúcie boli väčšinou podnietené protestmi proti pracovným 
podmienkam a vlastníckym pomerom vnímaným ako 
vykorisťovateľské a nespravodlivé. Preto je mravný poriadok 
práce a vlastníctva problémom, ktorý tvorí základ modernej 
sociálnej otázky.  
S tým sú spojené základné sociálne práva, ako právo na prácu, 
zákaz nútenej práce, právo na spravodlivé odmeňovanie, 
právo na primeranú dĺžku pracovného času a na dobu 
odpočinku, právo združovať sa v orgánoch utvorených na 
ochranu zamestnancov a právo na štrajk, ako z pohľadu 
Sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi, medzinárodného 
pracovného práva, dokumentov Rady Európy a Charty 
základných práv Európskej únie. Cieľom projektu je porovnať 
Sociálnu náuku Katolíckej Cirkvi v oblasti uvedených 
základných sociálnych práv so a s medzinárodnými 
dokumentmi a jej odraz v existujúcej pracovnoprávnej úprave 
SR právnu a v prípade rozporov upozorniť na jej možné 
zmeny. 

Číslo projektu: 1/2577/12 

Vedúci projektu: JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
ThDr. Mgr. Martin Šabo, PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
JUDr. Lubica Dilongová 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 5.848€ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Projekt KEGA 
Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s 
reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov 
práva a právnych inštitútov 

Anotácia: 

V oblasti odbornej prípravy vysokoškolských študentov neekonomického 
zamerania v SR nie je v súčasnosti adekvátny akcent kladený na 
formovanie podnikateľských schopností. Ich nezanedbateľnou súčasťou sú 
aj základné znalosti právnych inštitútov. Tie dnes patria ku všeobecnej 
podnikateľskej gramotnosti, podobne ako práca s PC a vlastnenie 
vodičského oprávnenia. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa projektu 
je vzdelávanie vybranej skupiny študentov v oblasti vývoja právnych 
inštitútov spojené s reformou doterajšieho spôsobu výučby štátoprávnych 
dejín, jej obsahovou a rozsahovou optimalizáciou za pomoci inovovaných 
učebných textov v slovenskom a čiastočne v anglickom jazyku z oblasti 
dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov (DŠPPaPI). Po prvý krát 
v našich podmienkach je spojená v jednom projekte do komplexného 
celku príprava učebných textov o právnych dejinách na území Slovenska a 
vo svete. Novosť koncepcie spočíva v kombinácii výkladu histórie štátu a 
prameňov práva s výkladom o vývoji rozhodujúcich právnych inštitútov 

Číslo projektu: 003TTU-4/2012 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

Spoluriešitelia: 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
JUDr. Peter Vyšný, PhD.  
 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: 
JUDr. Ján Púchovský, PhD.  
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.  
 
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: 
JUDr. Martin Skaloš, PhD.  
JUDr. Ivana Šošková, PhD.  

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2014 

Pridelená dotácia: 10.497€ 

 
 
 



 
 
 
 

Projekt APVV 
Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej 
bezpečnosti 

Anotácia: 

Súčasné pracovné právo v SR nie je v dostatočnej miere 
pripravené podstatnejším spôsobom modifikovať tradičné 
právne modely pracovnoprávnych vzťahov. Ktoré by na 
jednej strane odpovedali na naliehavejšie výzvy nového 
tisícročia v meniacom sa ekonomickom poriadku sveta a na 
druhej strane aby zodpovedali spravodlivému a humánnemu 
sociálnemu poriadku. 
Svetová a európska ekonomika aj v čase svetovej 
hospodárskej krízy si vyžaduje nevyhnutne nový typ 
zamestnanca, ktorý by sa rýchlo adaptoval na potreby 
národných a nadnárodných ekonomických štruktúr. 
Nevyhnutnosť zmeny doterajšieho modelu pracovnoprávnych 
vzťahov, výrazne poznačených radikálne zvýšenou potrebou 
flexibility zamestnanca, by mala byť na druhej strane v súlade 
s dôstojnosťou osoby v priebehu trvania pracovnoprávnych 
vzťahov. 

Číslo projektu: LPP-0048-09 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Marek Švec 
JUDr. Andrea Blašková 

Obdobie riešenia: 09/2009 – 08/2012 

Pridelená dotácia: 28.700€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt APVV 
Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody 
v pracovnom práve 

Anotácia: 

Súčasný stav a vývoj základných ľudských práv a slobôd 
v Európskej únii po prijatí Lisabonskej zmluvy, osobitne 
práva na ľudskú dôstojnosť zamestnanca. Základné ľudské 
práva a ich uplatňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Základné ekonomické slobody v pracovnom práve. Posilnenie 
sociálnych práv v súčasnom  európskom integračnom procese. 
Právno-dogmatická štruktúra základných ľudských práv, 
základných ekonomických slobôd a sociálnych práv a jej 
vplyv na  ľudskú dôstojnosť zamestnanca pri výkone závislej 
práce. 

Číslo projektu: APVV-0068-11 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
JUDr. Ivica Hodálová, PhD. 
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Vojtech Vladár,  PhD. 
JUDr. Lubica Dilongová 
Mgr. Peter Kotira 
Mgr. Mikuláš Krippel 

Obdobie riešenia: 07/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 25.851€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt APVV Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva 

Anotácia: 

Podľa cieľov uvedených nižšie možno predkladaný projekt 
charakterizovať ako formu kritickej reflexie právnej praxe, 
konkrétne praxe používania právnej argumentácie a právnych 
princípov, a v druhom slede aj ako návrh na zdokonalenie 
právnej argumentácie ako základnej aplikačnej a diskurznej 
techniky. Projekt tak na jednej strane ponúka právnej praxi 
doktrinálnu reakciu nezaťaženú bezprostredným riešením 
konkrétnych skutkových konfliktov a na strane druhej ponúka 
právnej teórii komplexné zázemie pre ďalší rozvoj nástrojov 
na precizovanie a aktualizáciu diskurzných východísk pre 
hodnotenie právnej praxe. 

Číslo projektu: APVV-0562-11 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD., LL.M. 

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. 
Mgr. Marek Káčer, PhD. 
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD. 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
Mgr. Eduard Korpáš  
Mgr. Štefan Siskovič 
Mgr. Lukáš Opett 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 20.494€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OP Vzdelávanie 
Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa 
univerzitnom vzdelávaní 

Opatrenie: 
 
 
Kód výzvy: 

1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti 
 
OPV-2009/1.2/01-SORO 

Číslo projektu: 26110230051 

Koordinátorka projektu 
za PF TU: 

JUDr. Natália Štefanková, PhD. 

Spoluriešitelia za PF TU: 

Mgr. Bc. Lucia Berdisová, PhD. 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
JUDr. Daniel Krošlák, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
JUDr. Natália Štefanková, PhD. 
JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 

Obdobie riešenia: 06/2010–05/2013 

 
 
 


