
 
 

I.  MEDZINÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2016  
S PRIDELENOU FINANČNOU DOTÁCIOU  PRE PF TU V TRNAVE 

 
 

 
 

Názov projektu Open Education in Slovakia: first step 

Poskytovateľ dotácie: Foundation Open Society Institute 

Číslo projektu: OR2016-27650 

Vedúca projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Spoluriešitelia: 
Richard Bednárik 
 

Obdobie riešenia: 01/05/2016 –31/12/2016 

Pridelená dotácia: 30.923,25€ 

 
 
 
 
 

II. NÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2016 
 S FINANČNOU DOTÁCIOU 

 
 

Projekt APVV 
Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd 
v právnej teórii a praxi 

Anotácia: 

Súčasný stav v ochrane základných práv a slobôd súkromných 
osôb pri výkone verejnej správy. Medzinárodné záväzky 
Slovenskej republiky ako členského štátu  Rady Európy 
a Európskej únie pri presadzovaní princípov dobrej verejnej 
správy a ochrany základných práv a slobôd, ich zákonná 
úprava ako efektívny nástroj ochrany. Ústavnoprávne aspekty 
rozhodovacej činnosti verejne správy a správneho súdnictva. 



Číslo projektu: APVV-0024-12 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc. 
JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 42.101€ 

 
 
 
 
 

Projekt APVV 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov 
v podmienkach Slovenskej republiky 

Anotácia: 

Kľúčovou témou projektu je problematika restoratívnej 
justície a systému alternatívnych trestov v Slovenskej 
republike. Tieto problémy sú nedostatočne riešené v oblasti 
trestnej justície. Zároveň predstavujú ekonomicky výhodnú 
a resocializačne výhodnú formu trestania. Projekt má ambíciu 
riešiť problémy na základe vedeckého výskumu a tímovej 
interdisciplinárnej spolupráce. Dôležitú charakteristiku 
projektu predstavuje prepojenie právnej teórie a praxe. Projekt 
prináša aktuálne a nové podnety pre trestnú politiku a pre 
úspešný resocializačný proces. Alternatívne tresty tak 
predstavujú perspektívny priestor pre nové možnosti trestania, 
a prispievajú k lepšiemu uplatňovaniu ľudských práv 
v trestnom konaní.   

Číslo projektu: APVV-0179-12 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 



doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
JUDr. Lucia Šimunová, PhD. 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
JUDr. Eva Szabová, PhD. 
JUDr. Ivan Smieško 
JUDr. Viliam Hečko 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 32.006€ 

 
 
 
 
 

Projekt APVV 
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného 
práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva 

Anotácia: 

Vychádzajúc z premisy, že regulácia súkromnoprávnych vzťahov sa v 
súčasnosti zmieta na pomedzí liberalizmu individuálnej autonómie a 
funkcie protekcionizmu sociálnej spravodlivosti, kedy nie sú celkom 
zrejmé východiskové princípy a jasné kontúry hraníc vybalansovania 
záujmov adresátov predmetnej regulácie a kde na jednej strane sú právne 
normy poznačené prílišnou mierou ekonomizácie právnych vzťahov a na 
druhej strane prílišnou ingerenciou sociálno-politických cieľov, smeruje 
základný výskum predkladaného projektu k zodpovedaniu otázok, do akej 
miery sa sociálna úloha súkromného práva prejavuje v jeho jednotlivých 
odvetviach, ako aj či je prienik sociálnej úlohy obmedzením autonómie 
vôle subjektov a do akej miery je potrebné vyvažovať práva a oprávnené 
záujmy zúčastnených subjektov. Vzhľadom k tomu, že právnemu poriadku 
chýba normatívne hodnotové ukotvenie, ktoré by zároveň prispelo k 
interpretačnému usmerňovaniu čiastkových noriem a eliminovalo náhodilý 
výber zásad aplikovateľných právnou (najmä súdnou) praxou, je 
nevyhnutné identifikovať vytvorenie modelu rekodifikácie súkromného 
práva, ktorý bude rešpektovať vyššie nastolené otázky a zároveň 
podporovať takú interpretáciu súčasných právnych inštitútov, ktorú by 
vystužil výklad v zmysle zásad európskeho súkromného práva 
(eurokonformný výklad). Cieľom projektu je preto ponúknuť výkladové 
modely, ale aj navrhnúť pomerne otvorené a flexibilné normy/pravidlá 
spôsobilé judikatórneho dotvárania, nie robustné a rigidné pravidlá, ktoré 
viažu ruky aplikačnej praxi pri rozhodovaní o atypických právnych 
štruktúrach. 

Číslo projektu: APVV-14-0061 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 



Spoluriešitelia: 

JUDr. Marianna Novotná, Phd. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
JUDr. Peter Mészáros, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
JUDr. Alexander Škrinár, CSs. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
Mgr. Marek Maslák 

Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 42.381€ 

 
 
 
 

Projekt APVV 
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana 
zamestnanca 

Anotácia: 

Základný výskum, ktorý sa zaoberá vplyvom a právnym následkom 
uplatňovania nových technológií v rámci pracovnoprávnych 
vzťahov. Formuluje právne limity vplyvu nových technológií vo 
vzťahu k ochrane súkromného života zamestnancov ako aj zložité 
právne situácie pri výkone telepráce. Súčasťou výskumu je aj nový 
model ochrany materstva a rodičovstva.  

Číslo projektu: APVV-15-0066 

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

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Gajdošová Martona, PhD. 
JUDr. Greguš Jozef 
JUDr. Križan Viktor, PhD. 
Doc. JUDr. Lacko Miloš, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Olšovská Andrea, PhD. 
Mgr. Vojtko Jakub 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 23.372€ 

 
 



 
 
 

Projekt VEGA 
Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna 
úprava a právna prax 

Anotácia: 

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie a Rady 
Európy je povinná plniť svoje právne a politické záväzky vo 
vzťahu k týmto medzinárodným organizáciám. 
Projekt sa zameriava na slovenskú právnu úpravu 
administratívneho trestania, právnych záruk ochrany 
obvineného zo správneho deliktu v kontexte európskeho 
správneho priestoru, legislatívne definovanie princípov 
administratívnoprávnej zodpovednosti.  
Riešiteľský tím bude skúmať problematiku z dvoch aspektov 
– medzinárodno-právnych a administratívno-právnych 

Číslo projektu: 1/0092/13 

Vedúci projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo, PhD. 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD.   
JUDr. Michal Aláč, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2013–12/2016 

Pridelená dotácia: 5.006€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA Zákonník práce a jeho možné variácie 

Anotácia: 

Zákonník práce (pracovnoprávne predpisy) upravujúci výkon 
závislej práce (berúc do úvahy súkromnú sféru), možno 
konštatovať, že výrazne neodlišuje status zamestnancov, ich 
práva a povinnosti, ktoré by mohli byť diferencované 
z dôvodu povahy ich práce. V tejto súvislosti by bolo možné 
zamyslieť sa nad možnou zmenou pracovnoprávnej úpravy 
pre zamestnancov vykonávajúcich manuálne práce (blue 
collar employees) a pre tých, ktorí vykonávajú práce 
s prevahou duševnej činnosti (white collar employees). 
Súčasná pracovnoprávna úprava síce rozlišuje niektoré 
kategórie zamestnancov (napr. zamestnankyne – tehotné ženy, 
mladistvých zamestnancov, domáckych zamestnancov), 
možno však uvažovať o viacerých kategóriách zamestnancov 
s rozdielnym stupňom ochrany. Ako zaujímavé sa javí aj 
rozlišovanie kategórií vedúcich zamestnancov ako radových 
a tých, čo zastávajú vrcholové pozície. Potrebnými sa javí aj 
skúmanie statusu zamestnancov, ktorí sú súčasne aj 
štatutárnymi orgánmi (alebo ich členmi). 

Číslo projektu: 1/0423/14 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Štefan Siskovič, PhD. 
JUDr. Peter Varga, PhD. 
JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2016 

Pridelená dotácia: 4.136€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy 
a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege 
ferenda 

Anotácia: 

Princípy nadnárodného civilného procesu predstavujú dôležitý 
priam až „priekopnícky“ dokument, ktorý vytvára priestor pre 
hľadanie kompromisov na medzinárodnej úrovni v oblasti 
procesného práva. Súčasná slovenská právna teória ako aj 
prax v mnohých aspektoch nereflektuje tieto tendencie. 
Projekt bude teoreticko-právnou komparatívnou štúdiou 
predmetnej oblasti doplnenou o poznatky z aplikačnej praxe. 
Prínosom projektu bude aj možná inšpirácia pre potreby 
prebiehajúcich rekodifikačných (dekodifikačných) snáh 
v civilnom procese. S ohľadom na skutočnosť, že na 
súčasnom trhu odbornej literatúry absentujú publikácie 
s podobným zameraním, možno očakávať vyplnenie tejto 
medzery publikačnými výstupmi jednotlivých členov 
riešiteľského kolektívu. 

Číslo projektu: 1/0505/14 

Vedúci projektu: JUDr. Martina Uhliarová, PhD.

Spoluriešitelia: 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2016 

Pridelená dotácia: 4.030€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. Predkladaný projekt predpokladá aj podrobnejšie 
skúmanie histórie Digest. 

Číslo projektu: 1/0568/14 

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

Spoluriešitelia: 

Mgr. Peter Mach, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 
Mgr. Sipekiová Nicola, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2017 

Pridelená dotácia: 9.516€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt VEGA 

Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu 
v súkromnom práve a ich následky – analýza a tvorba 
terminologicky a saystematicky odôvodneného 
a jednotného systému nápravných prostriedkov pre 
zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj 
spotrebiteľov  

Anotácia: 

Nesplnenie zmluvných povinností dlhov a ich následky sú 
v slovenskom súkromnom práve upravené osobitne 
v jednotlivých kódexoch a zákonoch (OZ, OBZ, ZOS a iné 
osobitné zákony) a ani tieto úpravy pre občianske, obchodné 
a spotrebiteľské zmluvné vzťahy nie sú vo svojom vnútri 
založené na systematickom prístupe a vzhľadom na odlišnú 
dobu vzniku a zdroj inšpirácie vychádzajú z rozdielnych 
základov uplatnenia jednotlivých následkov. Projekt má 
ambíciu na báze CIGS, UPICC, PECL, DCFR, CESL, BGB 
a NOZ realizovať základný výskum s cieľom definične 
a terminologicky ustáliť jednotný model porušenia zmluvných 
povinností / nesplnenia dlhov a ich právnych následkov, ktorý 
poskytne solídnu základňu inkorporácii eurolegislatívy, aby 
bola zabezpečená kompatibilita slovenskej úpravy so 
smerovaním európskeho súkromného práva. Funkčnosť 
modelu má priam dopad na právnu istotu subjektov 
a vymožiteľnosť práva. Sekundárnym výsledkom má byť 
prevencia negatívnych ekonomických javov ako neplnenie 
povinnosti a platobná neschopnosť. 

Číslo projektu: 1/0094/15 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
Mgr. Marek Maslák 
JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
Doc. JUDr. Denisa Duláková Jakúbejová, PhD. 
Mgr. Daniela Hlobíková 
Ing. JUDr. Karin Raková 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia: 5.534€ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Právne postavenie Židov na území Slovenskej republiky 
v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané 
oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte 

Anotácia: 

Podstatou projektu je s využitím metód analýzy, syntézy 
a komparácie vytvoriť komplexný profil právneho postavenia 
židov na území I. Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 
v niektorých oblastiach právnej úpravy a to so zreteľom aj na 
stredoeurópsky kontext. Projekt je dterminovaný z hľadiska 
vecného (vybrané oblasdti protižidovskej legislatívy), 
územného (I. Slovenská republika s presahom do 
stredoeurópskeho a tiež európskeho proestoru) a časového 
(obdobie 1939 – 1942 s presahom aj do časového kontextu 
protižidovskej legislatívy v stredoeurópskom priestore. Pôjde 
nielen o publikované pramene, ale taktoež aj o nepublikované 
resp. dosiaľ málo prebádané archívne materiály. Predmetom 
doplňujúceho bádateľského zamerania budú monografie, 
zborníky a dobová tlač. Prínosom by mohlo byť zameranie sa 
na pomerne málo (ak vôbec) preskúmanú judikatúru 
slovenských najvyšších súdov. 

Číslo projektu: 1/0549/15 

Vedúca projektu: JUDr. Ján Drgo, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
Dr.h.. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
JUDr. Štefan Siskovič, PhD. 
Doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia: 2.985€ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a 
zamestnávateľa 
v pracovnoprávnych vzťahoch 

Anotácia: 

Ochranná funkcia pracovného práva patrí k najdôležitejším 
funkciám, ktorá sa premieta do celého predmetu a obsahu 
pracovného práva a vytvára tzv. ochranársky právny model 
pracovného práva, ktorý vo svojich právnych dôsledkoch 
podstatným spôsobom znerovnovážňuje právne postavenie 
zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Aplikačná prax v ostatných rokoch ukazuje potrebu viac ako 
doteraz vytvoriť rovnováhu práv a povinností zamestnanca s 
právami a povinnosťami zamestnávateľa tak, aby boli viac 
súladné s potrebami trhového hospodárstva a korešpondovali 
aj so základnou zásadou zmluvnej slobody účastníkov 
pracovnoprávnych vzťahov. Od optimalizácie vzťahu práv a 
povinností zamestnanca a zamestnávateľa závisí zníženie 
doterajšej stále ešte prevažujúcej kogentnosti v obsahu 
pracovnoprávnych vzťahov a zvýšenie rozsahu dispozitívnosti 
podľa zásady: “toľko kogentnosti, koľko je nutné a toľko 
dispozitívnosti, koľko je možné.“ 

Číslo projektu: 1/0203/16 

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

Spoluriešitelia: 

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Mgr. Jakub Vojtko 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
Doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Mgr. Joef Greguš 

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 8.289€ 

 
 
 



 

Projekt VEGA Financovanie cirkví a náboženských spoločností 

Anotácia: 

Ekonomické zabezpečenie cirkví je jednou z najcitlivejších oblastí 
konfesnoprávnej úpravy. Problematika je aktuálna v súvislosti so 
zápasom o charakter štátu, či už ide o ponímanie neutrality alebo 
mieru aplikácie sekulárnych princípov a mieru prítomnosti 
náboženstva vo verejnom priestore. Zodpovednosť za materiálne 
zabezpečenie cirkví prináleží predovšetkým cirkvám, ale existuje a 
uplatňuje sa aj viacero modelov financovania cirkví štátom, ktorých 
oprávnenosť je hlavným predmetom záujmu projektu. Koncentruje 
sa na existujúci dotačný model v SR a prebiehajúcu diskusiu o jeho 
zmene. Cieľom projektu je  
a) overenie hypotézy, že zložitý historický vývoj štátno-cirkevných 
vzťahoch jednotlivých krajín determinuje ich súčasnú 
modifikovateľnosť,  
b) návrh základných zásad nového modelu financovania cirkví a 
náboženských spoločností demokratických štátov pri 
súčasnom zreteli na individuálne podmienky a špecifiká, ako aj  
c) návrhy de lege ferenda pre SR zohľadňujúce spoločenskú 
potrebu a medzinárodné záväzky štátu.

Číslo projektu: 1/0254/16 

Vedúca projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., 

Spoluriešitelia: 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
doc. ThLic. Damian Němec, dr. 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD. JSD. 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. 
JUDr. Mgr. Róbert Gyuri, PhD. 
Ing. Jana Koprlová, PhD.  

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 4.760€ 

 
 
 


