
I.  MEDZINÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2019  
S PRIDELENOU FINANČNOU DOTÁCIOU  PRE PF TU V TRNAVE 

 
 

Projekt IVF 
 

Registration of Churches and Religious Societies 

 

Anotácia: 

The legal guaranty of religious freedom in a basic 
characteristic of a democratic system, sc. the freedom not only 
in the individual dimension, but also in the corporative one, 
close-knit with legal definition of juridical rank of religious 
entities traditionally called Churches and religious societies 
(henceforth “CRS”) in our region. The system of the state 
recognition of CRS is a part of the Austrian-Hungarian 
tradition; it is done in a way of registration in all V4 states. 
This topic is subject of hot social and juristic discussion in 
Slovakia, as appears from the effort to amend the act No. 
308/1991 Coll., on CRS (partially done by the act No. 
39/2017 Coll. with force since March 1, 2017), and from 
controversies linked to it. 

Číslo projektu: 21730060 

Vedúci projektu: Doc. ThLic. Damian Němec, dr. 

Spoluriešitelia: 

The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of 
Law, Canon law and Administration, Lublin 
 
Palacky University Olomouc, Faculty of Law, Olomouc 
 
Eötvös Loránd University, Faculty of Law and Political 
Sciences, Budapest,  
 
State University „Uzhorod national Univesrity“ , Uzhorod 
 
University of Vienna, Wien 

Obdobie riešenia: 04/2018–09/2019 

Pridelená dotácia: 9.136,58€ 

 
 
 



II. NÁRODNÉ  PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2019 
 S FINANČNOU DOTÁCIOU 

 

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. Zuzana Adamová, PhD. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD 
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. 
JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
JUDr. Milan Hlušák 
prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc 



JUDr. Marek Maslák, PhD. 
Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 

Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 25.611€ 

 
 
 

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: 

JUDr. Divékyová Karina 
doc. JUDr. Mgr. Gajdošová Martina, PhD. 
doc. JUDr. Križan Viktor, PhD. 
doc. JUDr. Lacko Miloš, PhD. 
doc. JUDr. Laclavíková Miriam, PhD 
Mgr. Marián Mészáros 
prof.. JUDr. Mgr. Olšovská Andrea, PhD. 
JUDr. Silvia Treľová, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 20.771€ 

 



Projekt APVV 
Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach 
Slovenskej republiky 

Anotácia: 

Ochrana života a zdravia je vo vyspelej demokratickej 
spoločnosti prvou a najvyššou prioritou. Na osobitný význam 
trestného práva pre ochranu života a zdravia poukázalo aj 
zaradenie trestných činov proti životu a zdraviu do prvej 
hlavy osobitnej časti rekodifikovaného slovenského trestného 
zákona z roku 2005. Snahy o posilňovania trestnoprávnej 
ochrany života a zdravia sa vždy objavujú v dobe, keď 
spoločnosť nie je schopná zabrániť nárastu kriminality a 
zabezpečiť dostatočnú ochranu obetí trestných činov. 
Aktuálnosť problematiky ochrany života a zdravia je úzko 
spätá s pretrvávajúcimi problémami trestnej justície, akými sú 
neúmerné zaťaženie súdov, nízka účinnosť trestov či 
neúmerné predlžovanie jednotlivých trestných konaní. 

Číslo projektu: APVV-16-106 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. PhDr. Dianiška Gustáv, CSC. 
doc. JUDr.  Deset Miloš, PhD. 
JUDr. Dercová Vladimíra 
doc. JUDr. Ing. Jalč Adrián, PhD. 
doc. JUDr. MUDr. Kováč Peter, PhD. 
Mgr. Kučerová Dominika  
doc. JUDr. Mašľanyová Darina, CSc. 
JUDr. Rísová Vanda, PhD. 
doc. JUDr. Szabová Eva, PhD. 
prof. JUDr. Šimovček Ivan, CSc. 
JUDr. Zeman Štefan, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 42.024€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt APVV Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo 

Anotácia: 

Podstatou vedeckého projektu je skúmanie vzájomných 
vzťahov medzi rímskym právom a kánonickým právom na 
jednej strane a verejným právom platným na území 
Slovenskej republiky na strane druhej. Podobne ako všetky 
ostatné právne poriadky kontinentálneho právneho systému, aj 
slovenské verejné právo vychádza minimálne ideovo z 
klasických právnych systémov rímskeho a kánonického práva, 
ktoré významným spôsobom ovplyvnili európsky právny 
vývoj a zanechali v ňom nezmazateľnú a stále aktuálnu stopu. 
V rámci každého právneho systému zastáva nezastupiteľnú 
úlohu verejné právo, ktoré v spoločnosti chráni tie 
najdôležitejšie hodnoty. Z globálneho hľadiska možno 
konštatovať, že problematika trestného i správneho práva 
nezostáva len záležitosťou vnútroštátnou. Neustála dynamika 
verejného práva pritom hľadá neustále nové výzvy, ktoré by 
smerovali k podstatnému skvalitneniu právnej úpravy a viedli 
k reálnemu zlepšeniu právneho prostredia. Najmä preto je 
potrebné nachádzať inšpiráciu v normách, ktoré pretrvali celé 
stáročia a dodnes disponujú potenciálom vplyvov de lege lata 
i de lege ferenda. Aj keď je rímske súkromné právo v zásade 
považované za základ a najdôležitejšie východisko väčšiny 
občianskoprávnych inštitútov, významným spôsobom 
nastavilo i štandardy vývoja európskeho verejného práva. Aj v 
tomto prípade to bolo totiž právo súkromné, ktorého zásady 
boli vo svojskej podobe transformované aj do 
verejnoprávnych noriem. Pokiaľ ide o kánonické právo, to sa 
odjakživa vyznačovalo verejnoprávnym charakterom svojich 
noriem, ktoré v sebe kombinujú monarchistické, 
aristokratické i demokratické elementy, vhodne zlúčené v 
cirkevnej organizácii. Najmä z toho dôvodu možno 
predpokladať, že by to mohli byť práve normy historického 
rímsko-kánonického, respektíve platného kánonického práva, 
ktoré by mohli reálne napomôcť riešeniu viacerých pálčivých 
problémov v súčasnom verejnom hmotnom, respektíve 
procesnom práve. 

Číslo projektu: APVV-17-0022 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Vojtech Vladar, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Aláč Michal, PhD. 
doc. JUDr. Deset Miloš, PhD. 
JUDr. Gregor Martin, PhD. 
Mgr. Mgr. Mach Peter, PhD. 
JUDr. Masárová Ľubica, PhD.. 



JUDr. Maslen Michal, PhD. 
prof. JUDr. Nemec Matúš, PhD. 
doc. JUDr. Szabová Eva, PhD. 
Mgr. Vráblová Lenka  

Obdobie riešenia: 08/2018 – 07/2022 

Pridelená dotácia: 42.784€ 

 
 
 

Projekt APVV 
Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia 
politickej kultúry  

Anotácia: 

V posledných rokoch sme svedkami radikalizácie politickej 
kultúry v liberálno-demokratických štátoch, a to bez ohľadu 
na to, či ide o štáty s dlhou demokratickou tradíciou alebo ide 
o tzv. tranzitívne demokracie. Existuje viacero stratégii, ako 
sa tomuto trendu brániť. Slovenská republika, v súlade s 
názorom všeobecne zdieľaným v rámci strednej Európy, 
inklinuje skôr k paternalistickej ochrane demokratických 
procesov, ktorá spočíva v obmedzovaní súťaže politických síl 
a myšlienok (koncept tzv. militantnej demokracie). Aj z tohto 
dôvodu sa súčasná diskusia o opatreniach proti radikalizácii 
politickej kultúry v našom štáte obmedzuje predovšetkým na 
riešenia v oblasti trestného práva. Hlavným zámerom 
predkladaného projektu je rozšíriť skúmanie popísaného 
problému z oblasti trestného práva do oblasti práva ústavného 
a do oblasti všeobecnej teórie práva. Základnou výskumnou 
otázkou, ktorú si riešiteľský kolektív kladie, je: „Existujú v 
ústavnom práve liberálno-demokratického štátu prostriedky, 
ktoré by boli spôsobilé obmedziť radikalizáciu politickej 
kultúry? Ak áno, potom ktoré prostriedky to sú a ktoré z nich 
možno uplatniť v podmienkach Slovenskej 
republiky?“ Riešiteľský kolektív chce obmedziť svoje 
skúmanie predovšetkým na prax používania právnych a 
politických argumentov pri tvorbe právnych predpisov, ako aj 
pri následnej kontrole ich ústavnosti. Kolektív totiž vychádza 
z predpokladu, že radikalizáciu politickej kultúry nemožno 
riešiť len prostriedkami trestného práva, ale aj nerepresívnymi 
prostriedkami nápravy, akými sú vhodná právna a politická 
argumentácia vo vhodnom ústavno-právnom inštitucionálnom 
prostredí, v ktorom má pôsobenie reprezentantov verejnej 
moci, osobitne pôsobenie ústavných sudcov, vysoký 
edukačný potenciál. 



Číslo projektu: APVV-17-0056 

Vedúci projektu: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Spoluriešitelia: 

Mgr. Berdisová Lucia, PhD. 
Mgr. Fabian Dominik 
doc. JUDr. Mgr. Gajdošová Martina, PhD. 
JUDr. Kuklová Katarína, PhD. 
ThLic. Mgr. Moravčíková Michaela, ThD. 
Mgr. Neuman Jakub 
JUDr. Mgr. Siskovič Štefan, PhD. 

Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 

Pridelená dotácia: 38.774€ 

 
 

Projekt APVV 
Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických 
platforiem 

Anotácia: 

Predmetom záujmu riešiteľského kolektívu budú zmluvy 
uzatvárané prostredníctvom elektronických (online) 
platforiem, a to z pohľadu nasledovných problémových 
okruhov: - zmluvnoprávne otázky (identifikácia strán, 
kontraktácia a pod.), - živnostenská a verejnoprávna regulácia 
podnikania – prevádzkovania platforiem s poskytovania 
služieb prostredníctvom platforiem, - ochrana spotrebiteľa 
(verejnoprávna a súkromnoprávna), - ochrana konkurentov 
(nekalá súťaž, verejnoprávna regulácia), - zlyhanie a 
nedostatky zmlúv uzatváraných prostredníctvom platforiem, 
konkurzné právo, - procesné osobitosti presadzovania nárokov 
zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom platforiem, a to v 
odvetviach, v ktorých sa uzatvárajú zmluvy prostredníctvom 
platforiem (finančné služby, doprava, ubytovanie, 
starostlivosť o domácnosť, právo obchodných spoločností). 
Projekt by mal zastrešiť vedenie neformálnej skupiny 
európskych akademikov v rámci Common Core of European 
Private Law, ktorá sa má venovať práve problematike zmlúv 
uzatváraných prostredníctvom platforiem 

Číslo projektu: APVV-17-0562 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Kristian Csach, PhD. 



Spoluriešitelia: 

Mgr. Fusek Roman  
doc. JUDr. Hulmák Milan , PhD 
JUDr. Hlušák Milan 
doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. 
Mgr. Mészáros Peter, PhD. 
JUDr. Mikloš Peter 
doc. JUDr. Novotná Marianna, PhD. 
JUDr. Nevolná Zuzana, PhD. 
JUDr. Trojčáková Veronika  
JUDr. Hlušák Milan 
JUDr. Zámožík Jozef, PhD. 

Obdobie riešenia: 08/2018 – 06/2022 

Pridelená dotácia: 45.212€ 

 
 

Projekt APVV 
Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností 
medzi korporačným, insolvenčným a tretným právom 

Anotácia: 

Cieľom projektu je odhaliť a skúmať interakcie medzi 
korporačnou, insolvenčnou a trestnoprávnou zodpovednosťou 
členov orgánov obchodných spoločností, analyzovať dôsledky 
týchto interakcií a navrhnúť interpretačné, aplikačné a 
legislatívne riešenia na ich úpravu. Interakcia a prekrývanie 
jednotlivých inštitútov v rámci korporačného práva ako aj 
medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom vedie 
k interpretačným a aplikačným problémom. Jednotlivé 
povinnosti obchodnej spoločnosti, členov ich štatutárnych 
orgánov prípadne ďalších osôb sledujú ochranu rôznych 
záujmov: obchodnej spoločnosti, jej spoločníkov, veriteľov 
prípadne širší spoločenský záujem. Tým kolidujú aj rôzne 
nástroje, ktorými sú tieto ciele dosahované. Napríklad riešenie 
vnútorného konfliktu záujmov, vnútorná zodpovednosť 
orgánu voči spoločnosti či spoločníkom, vonkajšia 
zodpovednosť člena orgánu voči veriteľovi, nástroje ochrany 
súťaže či verejného záujmu. Problém prekrývania skutkových 
zodpovednostných podstát na úrovni právnych predpokladov. 
Jedno konanie môže naplniť viaceré skutkové podstaty podľa 
korporačného, insolvenčného a trestného práva (napríklad 
vrátenie vkladu, zodpovednosť za škodu, spôsobenie úpadku, 
wrongful trading, odporovateľnosť právneho úkonu, 
poškodzovanie veriteľa). Problém prekrývania jednotlivých 
skutkových podstát na úrovni právnych následkov. Jedno 
konanie člena orgánu môže mať za následok jeho ručenie voči 



spoločnosti aj voči veriteľovi, jeho zodpovednosť za 
spôsobenú škodu ale aj odporovateľnosť právneho úkonu. 
Aktuálnosť cieľa projektu je daná tým, že v procese je 
príprava častí rekodifikácie súkromného práva hmotného. 
Projekt je ale osobitne aktuálny aj z pohľadu celosvetového 
stavu poznania, absentuje komparatívny výskum o interakcií 
týchto rôznych systémov zodpovednosti. 

Číslo projektu: APVV-17-0562 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Csach Kristián, PhD. 
doc. JUDr. Havel Bohumil, PhD. 
doc. JUDr. Gřivna Tomáš, PhD. 
Mgr. Majerníček Ondrej 
Prof. Dr. Mock Sebastian, dr. 
JUDr. Nevolná Zuzana, PhD. 
Mgr. Pobijak Tomáš 
JUDr. Pospíšil Branislav 
doc. JUDr. Szabová Eva, PhD. 
JUDr. Šamko Peter 

Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 

Pridelená dotácia: 18.470€ 

 
 
 
 
 

Projekt APVV 
Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného 
práva (a vice versa) 

Anotácia: 

Projektom sa má potvrdiť, že (individuálne) pracovné právo 
nie je uzatvorený svet regulácie osobitných právnych 
vzťahov, ale súčasť širšieho súkromnoprávneho systému 
regulácie. Na svoje efektívne fungovanie potrebuje rekurz do 
všeobecného súkromného práva a naopak, ostatné odvetvia 
súkromného práva môžu tiež regulovať podobné vzťahy so 
závislým subjektom, resp. predmetom vzťahu a 
pracovnoprávna úprava môže pôsobiť analogicky alebo 
argumentačne aj mimo pôsobnosti pracovného práva. Takéto 
fungovanie rieši aj problém obchádzania pracovnoprávnej 



regulácie (únik z pracovného práva) ako aj obchádzanie inej 
regulácie únikom do pracovného práva. Predmetom skúmania 
sú: (i) Využiteľnosť inštitútov súkromného práva v 
pracovnom práve (a opačne); (ii) Paralelné aplikovanie 
pracovnoprávnej a inej súkromnoprávnej regulácie na jeden 
právny vzťah; (iii) Obchádzanie pracovného práva 
prostriedkami občianskeho či obchodného práva (a opačne); 
(iv) Metodologická závislosť na ceste: preberanie 
argumentačných štruktúr pracovného práva do iných oblastí 
súkromného práva (a opačne); (v) Procesnoprávne osobitosti 
riešenia pracovnoprávnych sporov a interakcia so 
všeobecným civilným procesom. 

Číslo projektu: APVV-18-0443 

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

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Barancová Helena, DrSc. 
Mgr. Bulla Martin, PhD. 
doc. JUDr. Dolobáč Marcel, PhD. 
prof. JUDr. Eliáš  Karel, dr. 
prof. JUDr. PhDr. Gábriš Tomáš, PhD. 
JUDr. Gešková Katarína, PhD.  
JUDr. Hlušák Milan 
doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. 
doc. JUDr. Križan Viktor, PhD. 
doc. JUDr. Lacko Miloš, PhD. 
doc. JUDr. Laclavíková Miriam, PhD. 
ThLic. Mgr. Moravčíková Michaela, ThD. 
doc. JUDr. Novotná Marianna, PhD. 
JUDr. Trojčáková Veronika, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2019 – 12/2022 

Pridelená dotácia: 30.856€ 

 
 
 
 
 
 
 

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: 

Mgr. Divékyová Karina 
doc. JUDr. Križan Viktor, PhD. 
doc. JUDr. Lacko Miloš, PhD. 
Mgr. Mészáros Marián 
prof. JUDr. Mgr. Olšovská  Andrea, PhD. 
JUDr. Treľová Silvia, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 7.071€ 

 
 
 
 

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: 

JUDr. Mgr. Gyuri Róbet, PhD. 
doc. JUDr. Lantajová Dagmar, PhD. 
doc. ThLic. Němec Damian, dr. 
doc. JUDr. Přibyl Stanislav, PhD. JSD. 
ThDr. ThLic. Mgr. Šabo Martin, PhD. 
prof. doc. JUDr. Šmid Marek, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 5.629€ 

 
 
 
 

Projekt VEGA 
Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody 
združovania vo verejnoprávnych a súkromnoprávnych 
vzťahoch 

Anotácia: 

Ústrednou témou projektu je identifikácia a vymedzenie 
doktrinálneho prístupu k úlohám združení pri výkone 
verejných služieb, ako aj ich podiel na výkone verejnej 
správy. Ide o  neprebádanú oblasť a preto patrí 
k najperspektívnejším témam výskumu. V podmienkach 
Slovenskej republiky existuje široký okruh subjektov – 
združení osôb, ktoré predstavujú významný prvok demokracie 



a prejav slobody združovania. Ide o politické strany 
a politické hnutia, občianske združenia, odborové 
organizácie, organizácie zamestnávateľov a ich organizačné 
jednotky s právnou subjektivitou, ale v širšom zmysle aj o 
záujmové združenia právnických osôb, rôzne komory 
s nepovinným členstvom, organizácie s medzinárodným 
prvkom, poľovnícke združenia. Celkom osobitné postavenie 
predstavujú cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty 
odvodzujúce od nich svoju právnu subjektivitu. Uvedené 
subjekty majú v rôznom objeme zákonom priznané 
oprávnenia realizovať aj úlohy štátu. Prelínanie sa 
súkromnoprávnych a verejnoprávnych prvkov v ich existencii 
a činnosti je prítomné a častokrát spôsobuje aplikačné 
problémy pri realizácii právnych vzťahov. V mnohých 
a rozmanitých situáciách sa podieľajú na výkone verejnej 
správy, na jej vrchnostenskom, ale aj nevrchnostenskom 
výkone, sú poskytovateľmi verejných služieb. Aplikačná prax 
zaznamenala mnoho situácií, v ktorých bolo kľúčovou 
otázkou posúdiť, či v konkrétnej situácii možno považovať 
rozhodnutie, činnosť alebo nečinnosť takéhoto subjektu ako 
výkon verejnej správy, alebo posúdiť daný právny vzťah ako 
čisto súkromnoprávny, resp. či prostriedky ochrany realizovať 
v civilnom alebo správnom súdnictve a napokon identifikovať 
aj vhodné prostriedky ochrany s ohľadom na slobodu 
združovania. Projekt vychádza z analýzy súčasného stavu, aj 
z komparácie so zahraničím, poskytne doktrinálne východiská 
pre aplikačnú prax a prispeje k riešeniam de lege ferenda, 
s dôrazom na pôsobenie združení s cieľom ich kontinuálneho 
prispievania k demokracii v spoločnosti, k rozšíreniu slobody 
a rozšíreniu ľudských práv a základných slobôd. 

Číslo projektu: 1/0172/17 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Barancová Helena, DrSc  
Mgr. Fabian Dominik 
prof. JUDr. Košičiarová Soňa, PhD. 
ThLic. Mgr. Moravčíková Michaela, ThD. 
Mgr. Neumann Jakub 
JUDr. Tibor Seman, PhD. 
JUDr. Anton Škreko, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 10.392€ 



 
 

Projekt VEGA 
Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a 
použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát 
 

Anotácia: 

Projekt realizuje základný výskum prístupu a používania 
kreatívneho obsahu, informácií a dát na Slovensku z pohľadu 
práva duševného vlastníctva a práva informačných 
technológií predovšetkým prostredníctvom licencií Creative 
Commons. Celospoločenský význam tejto problematiky 
akcentuje aj vláda SR v rámci Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie a vo svojom uznesení č. 59 zo dňa 11.2.2015. V 
rámci tradičného nazerania na prístup a používanie obsahu 
bude predmetom výskumu aj klasické uzatváranie licenčných 
zmlúv (osobitne v digitálnom prostredí), zmlúv o prevode či 
využívanie zákonných licencií v jednotlivých oblastiach 
duševného vlastníctva. Preskúma sa aj aktuálna úprava 
slobodného prístupu k informáciám, ktoré sú chránené 
právami duševného vlastníctva, otázky otvorenému prístupu 
(Open Access) k autorským dielam, počítačovým programom 
(Open Source SW) a databázam (Open Data), oblasti využitia 
otvoreného prístupu a opakované využívanie informácií 
prostredníctvom verejných licencií 

Číslo projektu: 1/0556/17 

Vedúca projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Škreko Anton, PhD. 
JUDr. Bednárik Richard, PhD. 
doc. JUDr. Novotná Marianna, PhD, 
JUDr. Masárová Ľubica, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 

Pridelená dotácia: 4.511€ 

 
 
 
 
 



Projekt VEGA 
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie 
extrémizmu 
 

Anotácia: 

Extrémizmus je negatívny, dynamicky rozmáhajúci sa 
celospoločenský fenomén, ktorý je hrozbou pre spoločnosť, 
pre demokratické princípy a ústavné hodnoty. Ohrozuje 
primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd, pôsobí 
deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho 
usporiadanie, na základy právneho štátu, na riadny výkon 
štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť 
jednotlivých štátov či nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. 
Skúmanie trestnoprávnych a kriminologických aspektov 
extrémizmu je nevyhnutným predpokladom na zvýšenie 
efektívnosti monitorovania, odhaľovania a objasňovania 
trestných činov extrémizmu. V záujme eliminácie 
extrémizmu, osobitne extrémistických prejavov na internete, 
je nevyhnutná dôkladná analýza a monitoring tejto 
problematiky, špecifických otázok, identifikácia 
legislatívnych a aplikačných problémov, formulovanie 
právnych i mimoprávnych opatrení a následná komplexná 
kampaň a osveta zameraná na verejnosť. 

Číslo projektu: 1/0585/17 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. PhDr. Dianiška Gustáv, CSc. 
Mgr. Hrdličková Lucia 
doc. JUDr. Mašľanyová Darina, CSc. 
JUDr. Šimunová Lucia, PhD. 
Mgr. Vráblová Lenka 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 4.084€ 

 
 
 

Projekt VEGA 

Informačno-technické prostriedky a prostriedky 
operatívno-pátracej činnosti získavania informácií 
dôležitých pre trestné konanie 
 



Anotácia: 

Projekt je zameraný na problematiku získavania informácií 
dôležitých pre trestné konanie s využitím informačno-
technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej 
činnosti v zmysle zákonných podmienok využívania týchto 
prostriedkov z hľadiska de lege lata aj de lege ferenda. Projekt 
je zameraný na vymedzenie garancií základných ľudských 
práv a slobôd, do ktorých zasahujú informačno-technické 
prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
využívané v trestnom konaní 

Číslo projektu: 1/0764/17 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Aláč Michal, PhD. 
Mgr. Hrdličková Lucia 
doc. JUDr. Ing. Jalč Adrián, PhD. 
doc. JUDr. Szabová Eva, PhD. 
prof. JUDr. Šimovček Ivan, PhD. 
Mgr. Škrovánková Monika 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 5.815€ 

 
 

Projekt VEGA Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu 

Anotácia: 

Do 11. septembra 2001 veľa štátov nemalo na národnej úrovni 
upravenú protiteroristickú legislatívu. Politicky motivované 
násilie bolo primárne postihované iba trestným zákonom. 
Odvtedy sa však prijalo množstvo protiteroristických zákonov 
vo svete (napr. za posledných päť rokov bolo v Austrálii 
prijatých tridsať sedem nových federálnych zákonov), ktorých 
základným cieľom a úlohou je zabezpečiť, aby polícia a 
ostatné orgány mali dostatočné právomoci, ktoré sú potrebné 
na ochranu spoločnosti. V tomto projekte by sme sa radi 
zamerali na súčasné tendencie v tejto oblasti, ktoré sú určitou 
výzvou pre tradičné trestnoprávne zásady, ktoré už platia 
niekoľko storočí. 

Číslo projektu: 1/0082/18 



Vedúca projektu: doc. JUDr.  Ing. Adrián Jalč, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Deset Miloš, PhD. 
doc. JUDr. Klátik Jaroslav, PhD. 
JUDr. Kučerová Dominika 
doc. JUDr. Mašľanyová Darina, CSc. 
doc. JUDr. Szabová Eva, PhD. 
prof. JUDr. Šimovček Ivan, PhD. 
JUDr. Vráblová Lenka 

Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 

Pridelená dotácia: 5.866€ 

 
 
 
 

Projekt VEGA Environmentalizácia medzinárodného verejného práva 

Anotácia: 

Ochrana životného prostredia sa, vzhľadom na existujúce 
vážne ekologické problémy, postupne stáva jednou z 
kľúčových tém medzinárodného verejného práva. V kontexte 
projektu bude autorský kolektív realizovať viacero rovín 
výskumu. Osobitná pozornosť bude venovaná vývoju 
medzinárodného práva životného prostredia, 
medzinárodnoprávnej úprave a právnej úprave Európskej únie 
v oblasti environmentálnych ľudských práv vrátane práva na 
vodu, zmeny klímy a ochrany klímy, ochrany biodiverzity, 
ochrany vodných tokov, ďalej bezpečnostným aspektom 
degradácie životného prostredia s osobitným pohľadom na 
ozbrojené konflikty o nedostatkové suroviny a zdroje a 
problematiku ekologických migrantov, ekologickým 
aspektom medzinárodného práva ozbrojených konfliktov, 
zodpovednosti a vynútiteľnosti dodržiavania noriem 
medzinárodného práva životného prostredia a práva životného 
prostredia Európskej únie. 

Číslo projektu: 1/0193/18 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

Spoluriešitelia: Mgr. Arbet Daniel  



Mgr. Bede Denis 
Mgr. Bc. Bulla Martin, PhD. 
JUDr. Karas Viliam, PhD. 
Ing. Koprlová Jana, PhD. 
doc. JUDr. Lantajová Dagmar, PhD. 
JUDr. Maslen Michal, PhD. 
JUDr. Varga Peter, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2021 

Pridelená dotácia: 7.643€ 

 
 

Projekt VEGA 
Aktuálne otázky azylového práva b &Slovenskej 
republike – právna úprava a právna prax 

Anotácia: 

Slovenskej republike ako členskému štátu Európskej únie a 
zmluvnej strane Dohovoru OSN o právnom postavení 
utečencov vyplývajú povinnosti vo vzťahu k právam 
cudzincov, ktorí na jej území žiadajú o azyl. Spoločný 
európsky azylový systém stipuluje požiadavky na právnu 
úpravu a aplikačnú prax súladnú s požiadavkami európskej 
legislatívy a s rozhodnutiami európskych súdov. Súčasne však 
realizácia práva na azyl, garantovaného Ústavou SR, musí 
reflektovať suverenitu a záujmy SR. Problematika zahŕňa aj 
právnu úpravu práv a povinností žiadateľov o azyl, ich 
administratívneho zadržania a vyhostenia, 
administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti a 
požiadavky na kvalitu rozhodovania príslušných orgánov 
verejnej správy v konaniach, kde subjektom konania je 
žiadateľ o azyl. Riešiteľský tím bude skúmať problematiku 
medzinárodnej a európskej právnej úpravy, zameria sa na 
posúdenie transpozície európskeho azylového práva do 
slovenského právneho poriadku, na analýzu aplikačnej praxe 
a rozhodovacej činnosti súdov SR. 

Číslo projektu: 1/0200/18 

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

Spoluriešitelia: 
JUDr. Aláč Michal, PhD. 
Mgr. Bede Denis 
doc. JUDr. Jankuv Juraj, PhD. 



JUDr. Masárová Ľubica, PhD. 
JUDr. Maslen Michal, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2018 – 12/2020 

Pridelená dotácia: 6.833€ 

 
 
 

Projekt VEGA 
Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov 
dedičského práva na Slovensku 

Anotácia: 

Projekt reaguje na aktuálne vedecké problémy, generované v 
poslednom čase v civilistickej právnej vede a práv. histórii, v 
ktorých stále povstávajú a prelínajú sa otázniky a problémy, 
spájané s perspektívami budúcej a dlhodobo pripravovanej 
rekodifikácie občian. práva hmotného v Slovenskej republike, 
v návrhoch ktorej okrem iných tendencií badať aj značný 
príklon k historizujúcim inštitútom práva. Zúženie vecného 
zámeru predloženého projektu sa zameralo na jeden zo 
subsystémov všeobecného súkromného práva – historicky 
kontinuálne rozvíjaného dedičského práva v modernom práve 
platnom na Slovensku, formovanom za ostatné, viac ako dve 
storočia. Projekt interagujúco prepája pododvetvia právnej 
vedy (civilistiku, právnu históriu a romanistiku) tým, že 
znovu obnovuje vedecké poznanie a poznávanie zabudnutých 
a znovu objavujúcich sa, vybraných pr. inštitútov dedičského 
práva, medzi ktoré príkladne možno zaradiť inštitút odkazov, 
dedičských substitúcií, vykonávateľa závetu, manželských 
zmlúv, dedičskej zmluvy a iné. 

Číslo projektu: 1/0018/19 

Vedúca projektu: doc. PhDr.  JUDr. Adriana Švecová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. 
JUDr. Kleňová Veronika, PhD. 
doc. JUDr. Laclavíková Miriam, PhD. 
Mgr. Štefanko Jozef, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2022 



Pridelená dotácia: 8.211€ 

 
 

Projekt VEGA Európsky sociálny model a jeho tendencie 

Anotácia: 

Základy Európskeho sociálneho modelu (ESM) v počiatkoch 
položila Amsterdamská zml. a následne ho rozvinula 
Lisabonská zml. a podporuje Charta základných práv 
EÚ.ESM sa prezentoval prostredníctvom nástrojov a 
programových cieľov, ktoré však nemali pevné integrujúce 
obsahové a systémové zastrešenie, a to aj smerom k 
jednotlivým sociálnym modelom štátov EÚ. Identifikácia 
reálneho obsahu, úloh a procesov ESM a jeho skutočný vplyv 
na modifikáciu národných sociálnych modelov v meniacich sa 
spoločenských podmienkach a pri potrebe zaistenia 
sociálnych štandardov (uskutočnenia sociálnych práv) je 
kardinálnou otázkou spojenou s existenciou a významom 
sociálnej politiky EÚ v prepojení na jej základné piliere. Iba 
skutočne fungujúci ESM je spôsobilý napomáhať rozvoju 
jednotlivých úsekov národných sociálnych modelov 
(zamestnanosť, zdravotníctvo, dôchodkový systém, atd.)a 
napĺňať ambiciózne ciele sociálnych dokumentov (ako 
Stratégia Európa 2020,uznesenia EP)a v konečnom dôsledku 
zlepšovať životné a pracovné podmienky občanov EU 

Číslo projektu: 1/0081/19 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

Spoluriešitelia: 

Mgr. Divékyová Karina 
doc. JUDr. Križan Viktor, PhD. 
Mgr. Mészáros Marián 
prof. JUDr. Mgr. Olšovská Andrea, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 

Pridelená dotácia: 4.607€ 

 
 



Projekt VEGA 
Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na 
Slovensku 

Anotácia: 

Žalobu považuje teória civilného procesu za jeden z 
najvýznamnejších procesných inštitútov. Práve 
prostredníctvom žaloby sa osoba, ktorej právo bolo ohrozené 
alebo porušené, môže domáhať svojej ochrany. Procesné 
právo reguluje druhy žalôb a určuje pravidlá, ako má žalobca 
žalovať. Tieto pravidlá žalobného práva majú svoje 
opodstatnenie preto, aby sa súdy nezaoberali žalobami, ktoré 
nemajú pre strany sporu právny význam. Práve z tohto 
dôvodu procesné právo niektoré druhy žalôb limituje cez 
inštitút naliehavého právneho záujmu [§ 137 písm. c) CSP], 
iné zas podmieňuje tým, že ich prípustnosť musí výslovne 
vyplývať z hmotného alebo procesného práva [§ 137 písm. d) 
CSP]. V dôsledku rekodifikácie civilného práva procesného 
došlo k výraznej zmene žalobného práva a zo stretnutí s 
osobami z rôznych právnických profesií vyplýva, že nová 
právna úprava so sebou priniesla mnohé otázky, s ktorými sa 
súdy vysporiadavajú rôzne, o čom svedčia protichodné názory 
a protichodné súdne rozhodnutia. 

Číslo projektu: 1/0329/19 

Vedúca projektu: JUDr. Katarína Gešková, PhD. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Hlušák Milan 
JUDr. Maslák Marek, PhD. 
JUDr. Zámožík Jozef 

Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 

Pridelená dotácia: 4.825€ 

 
 
 

Projekt VEGA 
Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení 
blízkej osoby 
 

Anotácia: 
Projekt realizuje základný výskum právnych a úzko 
súvisiacich ekonomických otázok naviazaných na 
problematiku poskytovania náhrady nemajetkovej ujmy 



(smútok, ľútosť, zármutok, strach) tzv. sekundárnym obetiam, 
ktorá im vznikla v dôsledku smrti (priamo, primárne 
poškodenej) blízkej osoby, ku ktorej došlo najmä pri 
dopravných nehodách, konaní non-lege artis pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, v dôsledku násilného trestného činu 
alebo v prípade iného protiprávneho konania alebo 
protiprávneho stavu. V slovenskej civilistike ide o vysoko 
aktuálny, teoreticky, normatívne i právno-aplikačne v 
dostatočnej miere nerozpracovaný inštitút, a to i napriek 
tomu, že vo vzťahu k problematike náhrady nemajetkovej 
ujmy pozostalých príbuzných možno pozorovať trend 
naberania na intenzite tak v praxi jej súdneho uplatňovania 
ako i doktrinálneho prehodnocovania dlhodobo ukotvených 
prístupov nielen v SR ale i v zahraničí a rovnako vo vzťahu k 
európskemu deliktnému soft law 

Číslo projektu: 1/0535/19 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Hlušák Milan 
doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. 
Mgr. Mészáros Peter, PhD. 
Mgr. Štefanko Jozef, PhD. 
JUDr. Trojčáková Veronika 
JUDr. Varga Peter, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 

Pridelená dotácia: 6.271€ 

 
 

Projekt VEGA 
Dispozície s obchodným podielom 
 

Anotácia: 

Projekt sa zameriava na otázky dispozície s obchodným 
podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným. Na jednu zo 
základných a najčastejších transakcií v korporačnej praxi sa 
snaži nazerať komplexnou optikou a nie len formou reakcie 
na čiastkové nedávne legislatívne zmeny. Kritickým 
preskúmaním základných vlastností obchodného podielu 
(jednotnosť, princíp prirastania, zákaz štiepenia obchodného 
podielu) a majetkovoprávneho režimu spoločník – obchodný 



podiel, by malo byť možné odpovedať na otázky, ktoré 
aplikačná prax doteraz nevyriešila, alebo ich rieši nevhodne 
(obchodné podiely rôznej kvality, vady transakcií, reverzia 
transakcií s podielom). 

Číslo projektu: 1/0571/19 

Vedúca projektu: JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Cukerová Dominika 
doc. JUDr. Csach Kristián, PhD. 
Mgr. Mészáros Peter, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2019 – 12/2021 

Pridelená dotácia: 2.133€ 

 


