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TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2020 
(k 19. 7. 2021) 

 
 

Prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 2020: 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 
Počet záznamov: 31 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (19) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(5) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 26 
 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (6) 
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (19) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 
Počet záznamov: 1 
 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 
 
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo 
Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN) 
Počet záznamov: 5 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (2) 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (3) 
 
Skupina D - Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, 
AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, 
CBA, CBB, CDE, CDF) 
Počet záznamov: 344 
 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (2) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (10) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (48) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (30) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (51) 
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (2) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (24) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (143) 
BBB Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (24) 
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (6) 
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1) 
 
Počet záznamov pre MŠVVaŠ SR: 407 
 
Skupina N - Nezaradené 
Počet záznamov: 26 
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DAI Dizertačné a habilitačné práce (4) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (12) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (8) 
 
Počet záznamov spolu: 433 
 
 
Menný zoznam publikácií:  
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 19 
 
AAA001 Biometrické osobné údaje podľa GDPR : (biometrický podpis, kamerový systém) / Monika Rafajová 
(50%), Lucia Váryová (50%); [recenzenti: Andrea Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 115 s. - 
(Litera scripta manet). - ISBN 978-80-7502-433-6 
 
AAA002 Darovanie s príkazom v rímskom práve / Veronika Kleňová; [recenzenti: Michal Skřejpek, Pavel Salák, 
Michaela Židlická]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 362 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-423-7 
 
AAA003 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 
 
AAA004 Európska prokuratúra a perspektívy jej činnosti pri ochrane finančných záujmov EÚ / Jaroslav Klátik, 
Miloš Deset (40%), Libor Klimek; [recenzenti: Ivan Šimovček, Jozef Čentéš]. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, 2019. - 
144 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-407-7 
 
AAA005 Evidence of crimes against life and health / Ivan Šimovček (33%), Adrián Jalč (56%), Miloš Deset 
(11%); [reviewers: Jozef Záhora, Eva Szabová]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 231 p. - (Teoretik). - ISBN 978-
80-7502-417-6 
 
AAA006 Immoral contracts in Europe / Susana Almeida, Paulius Astromskis, Marko Baretić, Valentina Bineva, 
Milan Budjač, Róbert Dobrovodský (2,04%), Monika Jurčová (2,04%), Peter Mészáros (2,04%), Zuzana Nevolná 
(2,04%), Jozef Štefanko (2,04%), Jozef Zámožík (2,04%)...[et al.] ; edited by Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal 
Mak, Zeeshan Mansoor. - [1st. ed.]. - Cambridge : Intersentia, 2020. - xlvii, 740 p. - (The Common core of 
European private law). - ISBN 978-1-83970-010-1  
 
AAA007 Information-technical means and means of operative-investigative actions / Jaroslav Klátik, Miloš Deset 
(30%), Libor Klimek, Lucia Hrdličková (20%) ; [reviewers: Jozef Záhora, Adrián Jalč; editor: Miloš Deset]. - [1st 
ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 140 p. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-418-3  
 
AAA008 Konanie podnikateľa / Martin Adamička (53%), Karina Divékyová (19%), Tomáš Pobijak (28%); 
[recenzenti: Andrea Olšovská, Viktor Križan, Zuzana Nevolná]. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer CZ, 2020. - 118 
s. - ISBN 978-80-7598-975-8 
 
AAA009 Manažéri v pracovnom práve / Helena Barancová; [recenzentky: Mária Rybárová, Viera Štangová]. - 1. 
vyd. - Praha : Leges, 2020. - 118 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-442-8 
 
AAA010 Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve : doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok 
/ Marek Káčer (67%), Jakub Neumann (33%); [recenzenti: Ján Drgonec, Tomáš Sobek]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2019. - 150 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-426-8 
 
AAA011 Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva : vedecká monografia / Juraj Jankuv; 
[recenzenti: Ján Klučka, Peter Lysina, Katarína Šmigová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 198 s. - (Teoretik) . - 
ISBN 978-80-7502-450-3 
 
AAA012 Okamžité skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská (34%), Karina Divékyová (33%), Marián 
Mészáros (33%); [recenzovali: Martin Štefko, Marek Švec]. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. - 103 s. -  
ISBN 978-80-7598-668-9 
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AAA013 Právna dimenzia súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch / Silvia Beierová; [recenzenti: Andrea 
Olšovská, Peter Varga]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 116 s. - (Litera scripta manet). -  ISBN 978-80-7502-479-4 
 
AAA014 Právo a povinnosť združovať sa : (verejnoprávne aspekty) / Soňa Košičiarová; [recenzenti: Martina 
Gajdošová, Ida Hanzelová, Marek Šmid]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 370 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-
415-2 
 
AAA015 Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania / Michal Solárik (50%), Filip Korček 
(50%); [recenzenti: Eva Szabová, Adrián Jalč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 80 s. - (Litera scripta manet). -  
ISBN 978-80-7502-428-2 
 
AAA016 Principles of European family law regarding property, maintenance and succession rights of couples in 
de facto Unions / Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina González Beilfuss, Maarit Jänterä-Jareborg, 
Nigel Lowe, Dieter Martiny, Velina Todorova in collaboration with Róbert Dobrovodský(3,03%) ... [et al.]. - 1st ed. 
- Cambridge : Intersentia, 2019. - xii, 280 p. - (European family law series). - ISBN 978-1-78068-788-9  
 
AAA017 Verejno-organizátorské pôsobnosti cirkví a náboženských spoločností vo verejnej správe : vedecká 
monografia / Michal Maslen; [recenzenti: Eva Szabová, Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2020. - 92 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-492-3 
 
AAA018 Zákon o priestupkoch : podrobný komentár s judikatúrou / Soňa Košičiarová; [recenzenti: Jaroslav Ivor, 
Ida Hanzelová, Slavomír Šúrek]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 830 s. - (Komentátor). - ISBN 978-80-7502-465-7 
 
AAA019 Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku = Woman in the medieval and modern Kingdom of 
Hungary (Legal status of a noblewoman: Inheritance and property rights) : právne postavenie šľachtičnej v 
oblasti dedičských a majetkových práv / Miriam Laclavíková (80%), Adriana Švecová (20%); [recenzenti: Ivana 
Šošková, Tomáš Gábriš, Miroslav Lysý], [preklad resumé do angličtiny: Ingrid Lanczová]. - [1. vyd.]. - Praha : 
Leges, 2020. - 146 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-458-9 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 3 
 
AAB001 Directio methodica v dejinách uhorského procesného práva / Tomáš Gábriš ; [recenzentky: Adriana 
Švecová, Miriam Laclavíková, Alexandra Letková; preklad z chorvátskeho jazyka: Erika Janičkovičová, Marko 
Lučič; preklad podľa latinského originálu upravil a doplnil Tomáš Gábriš ]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer 
SR, 2019. - 543 s. - ISBN 978-80-571-0148-2 
 
AAB002 Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach : komentár / Jozef Záhora, Ivan Šimovček 
(50%); [recenzenti: Peter Polák, Jaroslav Ivor]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - xxix, 343 s. - 
(Komentáre Wolters Kluwer). - ISBN 978-80-571-0253-3 
 
AAB003 Zákon o ochrane pred odpočúvaním : komentár k zákonu č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred 
neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
ochrane pred odpočúvaním) / Miloš Deset; recenzenti: Jozef Záhora, Jozef Čentéš. - [1. vyd.]. - Žilina : Poradca 
podnikateľa, 2020. - 52 s., [3,95 AH] - https://www.zakon.sk/eshop/zakon-o-ochrane-pred-odpocuvanim-komentar-
pdf-verzia/p-1571918.xhtml#popis. - ISBN 978-80-8186-036-2 
 
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 5 
 
ABA001 Darovacia zmluva : § 628-630 / Monika Jurčová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2330-2368, [4,68 AH]. 
 
ABA002 Príkazná zmluva : § 724-741 / Monika Jurčová (39%), Andrea Moravčíková. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2817-2853, [3,51 AH]. 
 
ABA003 Účastníci občianskoprávnych vzťahov : § 7-21 / Kristián Csach(30%), Martina Gajdošová(24%), Peter 
Strapáč, Jozef Vozár. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 49-159.  
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ABA004 Zastúpenie : § 22-33b / Monika Jurčová. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 160-219, [6,64 AH]. 
 
ABA005 Zodpovednosť za škodu : § 420-450 / Kristián Csach(3%), Anton Dulak, Ivan Humeník, Marianna 
Novotná(40%), Veronika Skorková. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 1442-1702.  
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
 
ABC001 Konanie bez príkazu : § 742-746 / Kristián Csach. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §451-880. 2. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [2.zv.]. - S. 2854-2862, [1,19 AH]. 
 
ABC002 Predchádzanie hroziacim škodám : § 415-419 / Kristián Csach. 
In: Občiansky zákonník : komentár : §1-450. 1. - 2. [aktualizov.] vyd. - Praha: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-80-
7400-770-5 [1.zv.]. - S. 1431-1441, [1,13 AH]. 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
 
ABD001 Odstúpenie a vypovedanie kolektívnej zmluvy a dohôd uzatváraných s príslušným odborovým orgánom, 
odvolanie súhlasu príslušným odborovým orgánom : 5. kapitola / Andrea Olšovská (50%), Veronika Trojčáková 
(50%). 
In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - 
ISBN 978-80-571-0235-9. - S. 192-211. 
 
ABD002 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov : 4. kapitola / Marek Švec, Ján Horecký, 
Andrea Olšovská (40%). 
In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - 
ISBN 978-80-571-0235-9. - S. 162-191. 
 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 6 
 
ACB001 Obchodné právo : všeobecná časť a súťažné právo. 1 / Oľga Ovečková, Kristián Csach (50%); [recenzenti: 
Andrea Moravčíková, Karel Eliáš]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 314 s. - ISBN 978-80-571-
0176-5 
 
ACB002 Obchodné právo : obchodné spoločnosti a družstvo. 2 / Oľga Ovečková, Kristián Csach (33%), Lucia 
Žitňanská (33%); [recenzenti: Andrea Moravčíková, Bohumil Havel, Radovan Pala]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters 
Kluwer SR, 2020. - 424 s. - ISBN 978-80-571-0291-5 
 
ACB003 Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku : (od najstarších čias do roku 1848). 1. / Miriam 
Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%); recenzenti: Tomáš Gábriš, Miroslav Lysý, Ivana Šošková. - 2., 
preprac. a dopln. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 234 s. - ISBN 978-80-568-0334-9 
 
ACB004 Právo duševného vlastníctva / Zuzana Adamová; [recenzenti: Branislav Hazucha, Marianna Novotná, 
Jozef Andraško]. - [1. vyd.]. - [S.l.] : TINCT, 2020. - 221 s. - ISBN 978-80-973544-0-4 
 
ACB005 Správne právo hmotné [online] : osobitná časť : prípadové štúdie / Soňa Košičiarová (63%), Michal Aláč, 
Ľubica Demeková, Dušan Hrnčiar, Michal Maslen (2%), Peter Molitoris, Peter Potásch, Jozef Sobihard ; recenzenti: 
Mária Srebalová, Branislav Cepek. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 377 s. - 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/11/Kosiciarova-Spravne-pravo_online.pdf. - ISBN 978-
80-568-0264-9  
 
ACB006 Správne právo hmotné [online] : všeobecná časť : prípadové štúdie / Soňa Košičiarová (81%), Michal 
Aláč, Martin Cíferský, Dušan Hrnčiar, Peter Molitoris, Peter Potásch, Jozef Sobihard ; recenzenti: Bernard Pekár, 
Alena Krunková. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a 
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Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 587 s. - http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2021/01/Kosiciarova-Spravne-pravo-vseobecne_online.pdf. - ISBN 978-80-568-0283-0  
 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách 
Počet záznamov: 2 
 
ACC001 Právní realismus : [kapitola 3] / Tomáš Gábriš (55%), Marek Káčer (45%). 
In: Filosofie práva. - [1. vyd.]. - Brno: Nugis Finem Publishing, 2020. - ISBN 978-80-7614-002-8. - S. 92-149. 
 
ACC002 Ukladanie trestov : [kapitola] 17 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 284-316. 
 
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 10 
 
ADE001 COVID-19 and Labour Law: Slovakia / Viktor Križan. 
In: Italian labour law e-journal [online]. - ISSN 1561-8048. - Vol. 13, no S1 (2020), 9 p. 
 
ADE002 Der Schutz des Schwächeren im slowakischen Zivilrecht = Consumer protection under Slovakian civil 
law / Róbert Dobrovodský. 
In: Osteuropa Recht. - ISSN 0030-6444. - Jahrg. 66, Heft 1 (2020), S. 104-128. 
 
ADE003 Donation contract and the principles of gratuitous contracts in the Slovak private law / Jurčová M.. 
In: Pravo i suspiľstvo = Law and society : mižnarodnyj žurnal : international journal. - ISSN 2410-4787. - Vol. 10, 
[mimoriadne číslo] (2019), s. 123-141. 
 
ADE004 Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky / Miloš Lacko. 
In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Č. 1 (2020), s. 21-30. 
 
ADE005 Prvé slovenské aj európske skúsenosti s novou právnou úpravou zájazdov a spojených cestovných 
služieb = New legal regulation of packages and linked travel arrangements: First Slovak and European 
experiences / Monika Jurčová. 
In: Studia turistica [online]. - ISSN 1804-252X. - Vol. 11, nr 1, (2020), s. 16-25. 
 
ADE006 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov / Marek Švec, Andrea Olšovská (33%), Jan 
Horecký. 
In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Č. 2 (2020), s. 21-34. 
 
ADE007 Terorizmus a význam obhliadky miesta činu / Adrián Jalč. 
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 24, č. 2 (2020), s. 
2-8. 
 
ADE008 The sacramental seal and its reflections in the sphere of criminal law = Tajemnica spowiedzi i jej 
odzwierciedlenie w prawie karnym / Miloš Deset (50%), Eva Szabová (50%). 
In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Tom 13, nr 1 (2020), s. 
91-100. 
 
ADE009 Unfair Contract Terms Protection in Slovakia / Monika Jurčová (50%), Kristián Csach (50%). 
In: Osteuropa Recht. - ISSN 0030-6444. - Jahrg. 66, Heft 1 (2020), S. 163-181. 
 
ADE010 Výskum verejnej mienky o násilnej kriminalite - agentúrny výskum = Öffentliche Meinungsumfrage 
über gewaltsame Kriminalität - eine Agenturforschung / Miroslava Vráblová. 
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 19. č. 4 (2020), 
s. 233-239. 
 
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 48 
 
ADF001 Argument ľudskej dôstojnosti v odôvodnení súdnych rozhodnutí = Human dignity argument in the 
court's / Katarína Kuklová. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 (2020), s. 3-12. 
 



6 
 

ADF002 Civilné právo procesné v čase koronakrízy / Katarína Gešková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 2 
(2020), s. 75-85. 
 
ADF003 COVID-19 a renesancia domáckej práce = COVID-19 and renaissance homeoffice / Barancová, H.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 4 (2020), s. 243-
257. 
 
ADF004 Dejiny očkovania a súvisiacej štátnej regulácie: Habsburská monarchia / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 11, č. 6 (2020), s. 15-20. 
 
ADF005 Epidemics in Slovakia and the state intervention in the protection of public health (19th till mid-20th 
century) / Miriam Laclavíková (50%), Ingrid Lanczová (50%). 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : Zeitschrift 
für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 39-50. 
 
ADF006 Immediate termination of employment relationship by the employer / Marián Mészáros (50%), Karina 
Divékyová (50%). 
In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international scientific journal. - 
ISSN 2644-4542. - Vol. 2, no. 2 (2019), p. 35-45. 
 
ADF007 K podmienkam, splnenie ktorých závisí od povinnej strany = Conditions, the fulfilment od chich depends 
upon the sole will of liable party / Veronika Trojčáková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 3 (2020), s. 370-378. 
 
ADF008 K posudzovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny prihlasovaného označenia = The assessment of the 
probability of applied designation substitution / Samuel Rybnikár. 
In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 
1335-2881. - Roč. 24, č. 3 (2020), s. 37-40. 
 
ADF009 K verejnému vypočúvaniu kandidátov na sudcov ústavného súdu = Public hearings of the Constitutional 
Court candidates / Michal Matulník. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : Zeitschrift 
für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 31-45. 
 
ADF010 K voľbe sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky = On election of Constitutional Court judges / 
Michal Matulník. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 958-974. 
 
ADF011 La Szabadságharc: Uhorsko-talianske revolučné priateľstvo = La Szabadságharc: Hungarian-Italian 
revolutionary friendship / Ingrid Lanczová. 
In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 61-69. 
 
ADF012 Lekár a umelé prerušenie tehotenstva / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 11, č. 3 (2020), s. 7-12. 
 
ADF013 Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok zamestnávateľa voči škodcovi 
= Compensation of incomes during temporary incapacity for work and employer / Milan Hlušák. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 2 (2020), s. 215-226. 
 
ADF014 Náhrada škody pri strate možnosti užívať vec = Compensation of damage for loss use / Milan Hlušák. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 (2020), s.13-28. 
 
ADF015 Náhradné materstvo ako špecifický prípad darovania orgánov, tkanív a buniek = Surrogacy as a specific 
type of organ, tissue and cell donation / Anna Kucejová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 10 (2019), s. 975-983. 
 
ADF016 Neoprávnený zásah do práv občana činnosťou spravodajskej služby a súvisiaca nemajetkovej ujmy = 
Illegitimate violation of citizens' rights by intelligence activities and related just satisfaction of non-pecuniary 
damage / Juraj Bališ. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 25, č. 9 
(2020), s. 8-17. 
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ADF017 O podmienkach obnovy konania pred Ústavným súdom SR a zásahoch do právoplatných rozhodnutí 
vnútroštátnych súdov = A word on the conditions of the renewal of proceedings in front of the Constitutional 
Court of the Slovak Republic, and the intervention into effective decisions passed by the internal state courts / 
Peter Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 11 (2019), s. 1120-1143. 
 
ADF018 O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 4 
(2020), s. 144-156. 
 
ADF019 Obrátené dôkazné bremeno v civilnom sporovom konaní = The reverse burden of proof in civil disputes / 
Tomáš Pobijak. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 12 (2020), s. 1486-1499. 
 
ADF020 Ochrana obetí v trestnom konaní s dôrazom na detské obete sexuálne motivovaných trestných činov = 
Protection of victims in criminal proceedings with emphasis on child victims of sexually motivated crimes / Eva 
Szabová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 1 
(2020), s. 98-108. 
 
ADF021 Ochranná funkcia pracovného práva a aktuálne problémy vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa = 
Protective function of labour law and current problems of employee-employer relationship / Helena Barancová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 1 
(2020), s. 47-60. 
 
ADF022 Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva = A consideration of personal responsibility in the 
process of the execution of law / Peter Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 1 (2020), s. 2-16. 
 
ADF023 Pojem pracovník na účely úpravy voľného pohybu pracovníkov Európskej únie = The concept of 
worker for the purpose of regulating the free movement of the European Union workers / Viktor Križan. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 1 
(2020), s. 78-97. 
 
ADF024 Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti / Lucia Žitňanská. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 5 
(2020), s. 179-185. 
 
ADF025 Pozemkové úpravy a určovacia žaloba = Land consolidation and action seeking to determine the 
ownership right and title / Marek Maslák. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 26, č. 6 
(2020), s. 21-28. 
 
ADF026 Požičiavanie peňazí P2P prostredníctvom platforiem - základné pojmy a koncepčné zaradenie = P2P 
lending platforms - terms and categorization / Peter Mészáros. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 4 (2020), s. 498-507. 
 
ADF027 Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike = Labour 
law aspects of area-wide testing for COVID-19 disease in the Slovak Republic : (z pohľadu člena testovacieho 
tímu) : (from the point of view of a member of testing team) / Viktor Križan. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 4 
(2020), s. 67-84. 
 
ADF028 Praveké právo? Niekoľko poznámok ku knihe José María Ribasa Albu Prehistória práva = A 
prehistorical law? Some remarks on book Prehistory of Law by José María Ribas Alba / Peter Vyšný. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 4 
(2020), s. 103-121. 
 
ADF029 Právny záujem intervieventa a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora / Katarína 
Gešková (50%), Milan Hlušák (50%). 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 5 
(2020), s. 190-199. 
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ADF030 Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným 
opatrením súdu v civilnom procese / Jozef Zámožík. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 3 
(2020), s. 98-109. 
 
ADF031 Princíp kontradiktórnosti ako podstatná zložka v širokom koncepte práva na spravodlivý trestný proces 
= The adversarial principle as one of the essential elements of the broader concept of a fair criminal trial / Juraj 
Bališ. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 6-7 (2019), s. 679-695. 
 
ADF032 Roman, Historical and Contemporary Legal Access to Water as Object of Public Relations / Michal 
Maslen. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 2 
(2020), s. 51-71. 
 
ADF033 Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom = Deciding on custody by extraordinary appeal court / Viktor 
Kobielsky, Zuzana Kyjac (50%). 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 812-835. 
 
ADF034 Social rights and Covid-19 / Viktor Križan. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : Zeitschrift 
für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 51-58. 
 
ADF035 Sociálna politika zamestnávateľa a nové benefity pre zamestnancov = Employer’s social policy and new 
benefits for employees / Helena Barancová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 4 
(2020), s. 21-35. 
 
ADF036 Sociálne a zdravotné poistenie konateľa a spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným / Miloš Lacko. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 1 
(2020), s. 32-38. 
 
ADF037 Spätné pôsobenie judikatúry - áno či nie? = Retrospective effectivenes of case law - yes or no? / Peter 
Toth-Vaňo. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 71, č. 3 (2019), s. 262-285. 
 
ADF038 Správa a riadenie obchodných spoločností počas pandémie Covid-19 / Kristián Csach (25%), Bohumil 
Havel, Radovan Pala, Branislav Pospíšil. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 2 
(2020), s. 66-74.  
[Spoluautori: Csach, Kristián ; Havel, Bohumil ; Pala, Radovan ; Pospíšil, Branislav] 
 
ADF039 Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe, účinnej od 1.2.2020 = Status of 
professional sportspeople in Slovakia, based on amendment to Act on sports, effective as of February 1, 2020 / 
Tomáš Gábriš. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 790-802. 
 
ADF040 Štatutárny orgán ako pracovník podľa práva EÚ a európske procesné právo = Statutory body as a 
worker according to the EU law and the European procedural law / Barancová, H.. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 3 (2020), s. 169-
182. 
 
ADF041 The meaning of conscientious objection as an instrument of executing the constitutional freedom of 
conscience in Slovakia = Význam výhrad vo svedomí ako nástroj vykonávania ústavnej slobody svedomia na 
Slovensku / Marek Šmid. 
In: Zdravotníctvo a sociálna práca = Zdravotnictví a sociální práce : vedecký časopis = vědecký časopis. - ISSN 
1336-9326. - Vol. 15, no. 1 (2020), p. 1-8. 
 
ADF042 Uplatňovanie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov za nedodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu 
včas / Ondrej Majerniček. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 6 
(2020), s. 229-236. 
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ADF043 Určovanie výšky náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí / Veronika Trojčáková. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 3 
(2020), s. 110-116. 
 
ADF044 Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany proti zbytočným prieťahom v súdnom konaní = 
Constitutional complaint as a means of protection against unnecessary court delays / Dominik Fabian. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 26, č. 5 
(2020), s. 12-18. 
 
ADF045 Vývoj uzatvárania manželstva na území slovenska: Najstaršie obdobie, obdobie Veľkej Moravy, rano-
uhorské obdobie a platné právo = The development of contracting a marriage in the territory of Slovakia: 
Ancient times, the times of Great Moravia, Early-Ugrian period and valid law / Branislav Borovský. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : Zeitschrift 
für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 7, č. 1 (2019), s. 5-19. 
 
ADF046 Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v priestore 
občianskej spoločnosti = Changes in the establishment and extinction of some private legal entities operating in 
the space of civil society / Martina Gajdošová. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 766-775. 
 
ADF047 Zodpovednosť členov štatutárneho orgánu pri hroziacom úpadku podľa Smernice o reštrukturalizácii a 
insolvencii / Lucia Žitňanská. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 2 
(2020), s. 60-66. 
 
ADF048 Zodpovednosť platforiem vyplývajúca z ich postavenia ako zmluvnej strany, sprostredkovateľa a 
sekundárne zodpovedného subjektu = Liability of platforms as contract parties, intermediaries and secondary 
liable subjects / Marianna Novotná (50%), Milan Hulmák. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 3 
(2020), s. 21-45. 
 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 2 
 
ADM001 German and Slovak Terminology of Inheritance Law in the Tyrnauer Citizens Testaments of the 18th 
and 19th centuries based on Hungarian Law = Deutsche und slowakische Erbrechtsterminologie in den 
Tyrnauer Bürgertestamenten des 18. und 19. Jahrhunderts auf Basis des ungarisches Rechts / Svecova, A.. 
In: Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slawische Studien. - ISSN 1210-9029. - Vol. 20, iss. 2 (2019), p. 41-
61. - WOS.  
 
ADM002 Studying the problems of church autocephaly in the socio-political context of the 19th - early 20th 
centuries in Russia = Izučenije v Rossiji problemy cerkovnoj avtokefaliji v sociaľno-političeskom konflikte 19 – 
načala 20 v. / Chumakova, TV ; Moravchikova, M (50%). 
In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta = Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and conflict 
studies : Filosofija i konfliktologija. - ISSN 2542-2278. - Vol. 36, iss. 3 (2020), p. 582-593. - WOS.  
 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Počet záznamov: 3 
 
ADN001 Necessity of global and social support and family stabilization despite today's destructive processes - 
commented interview / Ján Ďačok, Carlo Rocchetta, Marek Šmid (20%), Ladislav Csontos, Mária Šmidová. 
In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ 
ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 2 
(2020), p. 226-232. - WOS.  
 
ADN002 On current sources of ethics in law / Smid, M.. 
In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ 
ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, iss. 1 
(2020), p. 113-117. - WOS.  
 
ADN003 Reform of the higher education system in the context of the Jesuits' principles ratio studiorum - 
commented interview / Herdics, G.; Smid, M. (50%). 
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In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ 
ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, iss. 1 
(2020), p. 166-169. - WOS.  
 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 30 
 
AEC001 Estetika a politika v postmodernej dobe: Pohľad J.-F. Lyotarda / Tomáš Gábriš. 
In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. - 
ISBN 978-80-261-0936-5. - S. 91-102. 
 
AEC002 European Investigation Order in criminal matters / Ivan Šimovček. 
In: Current tendencies in criminal law of the European Union. - [1st ed.]. - Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 
2020. - ISBN 978-963-295-936-8. - P. 46-68. 
 
AEC003 Faktické riadenie a ovládanie obchodných spoločností: Na ceste k slovenskému koncernovému právu / 
Kristián Csach. 
In: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1: Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer CZ, 2019. - ISBN 978-80-7598-426-5. - S. 263-273. 
 
AEC004 Im Konsens. Pandemiebekämpfung in der Slowakei = By consensus Fighting the pandemic in Slovakia 
/ Andrea Kluknavská, Tomáš Gábriš (50%). 
In: Osteuropa : 70. Jahrgang, Heft 3-4, 2020. Labortest. Pandemiebekämpfung im Osten Europas. - ISSN 0030-
6428. - [1. Aufl.]. - Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2020. - ISBN 978-3-8305-5020-4. - S. 79-87. 
- CCC. - SCOPUS. 
 
AEC005 Ius montanorum v reáliách stredovekých slovenskývh banských miest = Ius montanorum w 
rzeczywistości średniowiecznych słowackich górniczych miast (historyczny zarys prawa górniczego) : 
(historickoprávny náčrt banského práva) / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 
In: Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej : pamięć - dziedzictwo - tożsamość. - ISSN 2084-0705. - 1. 
wyd. - Katowice: Studio NOA, 2019. - ISBN 978-83-66055-09-4. - S. 278-293. 
 
AEC006 K niektorým problémom pri výkone obhliadky miesta činu vo vzťahu k trestným činom proti životu : 
kapitola č. 9 / Eva Szabová (50%), Adrián Jalč (50%). 
In: Aktuální otázky trestního zákonodarství s akcentem na přípravní řízení : věnováno památce doc. JUDr. Františka 
Novotného, CSc., dr. h. c. - 1. vyd. - Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2020. - ISBN 978-80-
7251-512-7. - S. 81-87. 
 
AEC007 Lex contractus - povaha stanov združenia / Martina Gajdošová. 
In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 622-629. 
 
AEC008 Medzinárodné trestné právo : [kapitola] 23 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 410-424. 
 
AEC009 Námět k disputaci / Karel Eliáš. 
In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 582-588. 
 
AEC010 Nikolaj Korkunov a ruský právny realizmus / Tomáš Gábriš. 
In: Právo jako multidimenzionální fenomén : pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - [1. vyd.]. - Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-797-9. - S. 742-749. 
 
AEC011 Nuclear liability: Old fears and new perspectives on the concept of nuclear damage / Marianna Novotná. 
In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a 
soukromého : Vol. 10. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2019. - 
ISBN 978-80-87488-34-8. - P. 298-312. - SCOPUS. 
 
AEC012 Pracovné právo Slovenskej republiky v čase pandémie COVIDu 19 / Helena Barancová. 
In: Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru [online]. - [1. vyd.]. - Praha: Univerzita Karlova, 
Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7630-008-8. - S. 16-25. 
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AEC013 Pracovnoprávne aspekty plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike : (z 
pohľadu zamestnanca) / Viktor Križan. 
In: Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru [online]. - [1. vyd.]. - Praha: Univerzita Karlova, 
Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7630-008-8. - S. 72-82. 
 
AEC014 Právo obvineného na revíziu rozhodnutí v trestnom konaní = Right of the accused to review decisions in 
criminal proceedings / Ivan Šimovček. 
In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-444-
2. - S. 57-66. 
 
AEC015 Preventive restructuring and liability of directors of companies / Lucia Žitňanská. 
In: Evolution of private law – new challenges. - [1st ed.]. - Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego, 2020. - ISBN 
978-83-958968-7-3. - P. 209-219. 
 
AEC016 Protiteroristická legislatíva vybraných štátov Európskej únie / Eva Szabová. 
In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-464-0. - S. 414-422. 
 
AEC017 Realizácia práva na štrajk podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní pri zmenách platnej a účinnej 
kolektívnej zmluvy = Exercise of the right to strike under the collective bargaining act while there are carried out 
amendments to a valid and effective collective agreement / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. - 1. vyd. - 
Praha: C.H. Beck, 2020. - ISBN 978-80-7400-588-6. - S. 287-300. 
 
AEC018 Reflections on the topic of the concept of protection of substantive human right to environment in 
international law / Juraj Jankuv. 
In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a 
soukromého : Vol. 10. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2019. - 
ISBN 978-80-87488-34-8. - P. 182-197. - Scopus. 
 
AEC019 Selected questions and responses from the completed national reports : annex 3 / Kristián Csach (3,83%), 
Paul Oberhammer ... [et al.]. 
In: Impediments of national procedural law to the free movement of judgements : Luxembourg report on European 
procedural law. Volume 1. - [1st ed.]. - München: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-3-406-73666-7 (C.H.Beck). - P. 
273-480.  
 
AEC020 Selected questions and responses from the completed national reports : annex 4 / Kristián Csach 
(3,583%), Paul Oberhammer ... [et al.]. 
In: Implementing EU consumer rights by national procedural law : Luxembourg report on European procedural law. 
Volume 2. - [1st ed.]. - München: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-3-406-73667-4 (C.H.Beck). - P. 241-637.  
 
AEC021 Slowakei / von Róbert Dobrovodský. 
In: Ausländisches Familienrecht. - 19. Ergänzung. - München: C.H. Beck, 2020. - ISBN 978-3-406-53140-8. - [2. 
časť], 26 S. 
 
AEC022 Strict liability as a legal protecting mechanism within the international nuclear liability regime / 
Marianna Novotná (80%), Veronika Trojčáková (20%). 
In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a 
soukromého : Vol. 11. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2020. - 
ISBN 978-80-87488-38-6. - P. 358-369. 
 
AEC023 Trestná zodpovednosť mladistvých : [kapitola] 19 / Miroslava Vráblová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 330-342. 
 
AEC024 Trestné právo Európskej únie : [kapitola] 22 / Eva Szabová. 
In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 2. aktualizov. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2020. - ISBN 978-80-7380-824-2. - S. 394-409. 
 
AEC025 Vybrané aspekty zodpovednosti konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným pri výkone funkcie z 
pohľadu ochrany veriteľov / Zuzana Nevolná. 
In: Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 1: Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer CZ, 2019. - ISBN 978-80-7598-426-5. - S. 69-77. 
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AEC026 Vysielanie občanov tretích krajín do členských krajín Únie v judikatúre Súdneho dvora / Viktor Križan. 
In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a zaměstnávání cizinců. - [1. 
vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 112-123. 
 
AEC027 Vzájomné dedenie šľachtických a meštianskych manželov podľa uhorského novovekého dedičského 
práva / Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%). 
In: Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. - 
ISBN 978-80-261-0936-5. - S. 161-174. 
 
AEC028 Zabezpečovanie dôkazov o trestných činoch proti zdraviu / Ivan Šimovček. 
In: Pocta Jiřímu Jelínkovi. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-464-0. - S. 438-446. 
 
AEC029 Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v Slovenskej republike / Miloš Lacko. 
In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a zaměstnávání cizinců. - [1. 
vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 124-137. 
 
AEC030 Zaujímavosti a novinky slovenského Zákonníka práce / Andrea Olšovská. 
In: Úvahy k budoucímu vývoji pracovněprávní úpravy [online] : novela zákoníku práce a zaměstnávání cizinců. - [1. 
vyd.]. - Beroun: Eva Rozkotová, 2019. - ISBN 978-80-87975-97-8. - S. 5-18. 
 
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
Počet záznamov: 51 
 
AED001 Aktuálna judikatúra vo veciach svedka = Current case law in witness cases / Karin Vrtíková. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 
159-174. 
 
AED002 Americký a škandinávsky právny realizmus : deviata kapitola / Tomáš Gábriš. 
In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-80-571-0215-
1 (WK). - S. 116-126. 
 
AED003 Boj proti infekčným chorobám a epidémiám pred sto rokmi a dnes = Fight against infectious diseases 
and epidemics a hundred years ago and today : (právna regulácia boja proti epidémiám a jej historická paralela) : 
(legal regulation of the fight against epidemics and its historical parallel) / Miriam Laclavíková (50%), Michal 
Maslen (50%). 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 57-
81. 
 
AED004 Bola predhispánska nahuaská spoločnosť kultúrou hanby alebo kultúrou viny? / Peter Vyšný. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 136-150. 
 
AED005 Cestovanie na účely terorizmu - vybrané trestno-právne aspekty = Terrorist purposes travelling–
criminal law aspects / Lucia Erdeiová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 40-
54. 
 
AED006 Cicero a jeho spis Rečník : (rétorická inšpirácia pre právnikov) / Miriam Laclavíková. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 101-112. 
 
AED007 Dôstojnosť práce - ochrana slabšej strany a štvrtá priemyselná revolúcia / Helena Barancová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 11-22. 
 
AED008 Európsky sociálny model = European social model / Miloš Lacko; recenzenti: Juraj Hamuľák, Vladimír 
Minčič. 
In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : ab imo 
pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 64-73. 
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AED009 Fideikomis na ťarchu poručiteľovho dlžníka : (Scaev.D.32,37,3) / Veronika Kleňová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 162-178. 
 
AED010 Charakteristika Európskej prokuratúry v komparácii s Prokuratúrou Slovenskej republiky / Miloš 
Deset. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 57-67. 
 
AED011 Judikatúra Súdneho dvora EÚ a postavenie štatutárneho orgánu ako pracovníka podľa európskeho 
procesného práva = Case law of the EU Court of Justice and the status of a statutory body as a worker to the 
European procedural law / Helena Barancová; recenzenti: Juraj Hamuľák, Mária Nováková. 
In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : ab imo 
pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 18-28. 
 
AED012 K nutnosti existencie zákazu sebaobvinenia v trestnom práve = The necessity of the absence of a ban on 
self–indictment in criminal law / Lucia Kubálová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 79-
88. 
 
AED013 K procesnoprávnym aspektom prejednávania návrhových priestupkov / Soňa Košičiarová. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 745-762. 
 
AED014 Kolízia základných právnych princípov – Riešenie kolízie princípu ochrany dobrej viery so zásadou 
nemo plus iuris = Conflict of fundamental legal principles – Resolution of the conflict of the principle of 
protection of good faith and the principle nemo plus iuris / Michal Antal. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 5-
17. 
 
AED015 Kontrola činnosti Slovenskej informačnej služby / Michal Aláč. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 151-161. 
 
AED016 Koordinácia osobitných nepríspevkových dávok (s prihliadnutím najmä na zdravotné postihnutie) a 
rozhodovacia činnosť SD EÚ / Viktor Križan; recenzenti: Juraj Hamuľák, Mária Nováková. 
In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : ab imo 
pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 45-63. 
 
AED017 Korelácia daňového práva a súkromného práva / Ľubica Masárová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 200-207. 
 
AED018 Môžu kriminológovia zmeniť svet? / Miroslava Vráblová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 125-135. 
 
AED019 Niektoré dôkazné súvislosti obetí násilných trestných činov / Ivan Šimovček. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 48-56. 
 
AED020 Niektoré zásady rímskeho súdneho procesu a ich odkaz v základných princípoch trestného konania / 
Ivan Šimovček. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 763-776. 
 
AED021 Nielen právny pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní / Adrián Jalč. 
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In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 68-81. 
 
AED022 Nová právna úprava televízneho vysielania na internete = New legal regulation of the television 
broadcasting on the Internet / Zuzana Adamová. 
In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 4. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 
978-80-568-0329-5. - S. 168-197 + 228-229. 
 
AED023 Obmedzenie slobody pohybu v čase existencie vojnového Slovenského štátu / Ingrid Lanczová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 187-199. 
 
AED024 Od Kanta k Marxovi : šiesta kapitola / Tomáš Gábriš. 
In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-80-571-0215-
1 (WK). - S. 66-78. 
 
AED025 Postavenie noriem medzinárodného práva verejného v rámci ústavného práva a ostatnej právnej úpravy 
Slovenskej republiky / Juraj Jankuv. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 681-710. 
 
AED026 Povinný podiel v systéme uhorského súkromného práva - drobná úvaha a jeho miesto v minulom práve 
platnom na Slovensku / Adriana Švecová. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 575-584. 
 
AED027 Praktické aspekty organizovaného zločinu v Slovenskej republike a Taliansku / Karin Vrtíková. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 231-245. 
 
AED028 Právne myslenie - myslenie právnikov: Dejinný prierez : druhá kapitola / Tomáš Gábriš. 
In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-80-571-0215-
1 (WK). - S. 15-26. 
 
AED029 Právne prostriedky ochrany v zmysle Občianskeho zákonníka v kontexte GDPR = Legal actions under 
the Civil Code in the context of GDPR / Lucia Váryová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 
164-178. 
 
AED030 Právo na život a eutanázia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva / Dagmar Lantajová. 
In: Význam interdisciplinárneho prístupu v prevencii chorôb : 3. - 1. vyd. - Budapešť: Expharma, 2019. - ISBN 978-
615-00-7222-7. - S. 45-63. 
 
AED031 Psychologicky zdravé pracovisko - výzva modernej digitálnej doby alebo len jej pium desiderium? / 
Miriam Laclavíková. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 82-90. 
 
AED032 Realizácia procesných environmentálnych práv v kontexte klimatických dohovorov = Implementation of 
procedural enviromental rights in the context of climate conventions / Michal Maslen. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 97-
131. 
 
AED033 Reprezentatívny znamená v kolektívnom pracovnom práve relatívne najväčší a niekedy ani to = The 
term „Representative“ within the framework of the collective labour law with the meaning of being the relatively 
largest and sometimes not even that / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 
142-158. 
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AED034 Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie o vine alebo nevine obvineného = Decision of the pre-trial 
judge on the guilt or innocence of the accused / Lenka Kováčová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 69-
78. 
 
AED035 Skončenie pracovného pomeru a ľudské práva v aktuálnej judikatúre európskych súdov / Helena 
Barancová. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 777-791. 
 
AED036 Sociálnoprávna ochrana odborových funkcionárov = Social protection of trade union officials / Andrea 
Olšovská (50%), Marek Švec; recenzenti: Juraj Hamuľák, Mária Nováková. 
In: Gloria et honor et pax omni operanti bonum (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro) : ab imo 
pectore : pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2020. - ISBN 978-80-7160-548-5. - S. 36-44. 
 
AED037 Stála delegácia advokátskych komôr československých so sídlom v Prahe a zástoj slovenskej advokácie / 
Martina Gajdošová. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 601-620. 
 
AED038 Súčasný (a budúci?) právny realizmus : trinásta kapitola / Tomáš Gábriš. 
In: Dejiny právneho a politického myslenia. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 978-80-571-0215-
1 (WK). - S. 170-182. 
 
AED039 Súťažnoprávne aspekty nezmluvnej zodpovednosti Európskej únie za vydanie rozhodnutí komisie / Peter 
Varga. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 103-112. 
 
AED040 Systematický alebo kazuistický prístup k právu: K výhodám právnej kazuistiky / Tomáš Gábriš. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 657-680. 
 
AED041 Trestnoprávny postih novinára za kritiku cirkevného hodnostára v svetle judikatúry ESĽP = Criminal 
liability of a journalist for critical remarks addressed to church representative analysed through the ECHR 
judgments / Mário Ernest. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 36-
56. 
 
AED042 Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby - hmotnoprávne a procesné aspekty / Eva Szabová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 91-102. 
 
AED043 Trnavský profesor uhorského práva Pavol Klos a jeho prínos k rozvoju uhorského právneho myslenia / 
Adriana Švecová (50%), Erika Juríková. 
In: Fons Tyrnaviensis 8 : k 385. výročiu založenia historickej Trnavskej univerzity (1635-1770). - [1. vyd.]. - 
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko TU a Vedy, vydavateľstva SAV, 2020. - ISBN 978-3-
214-16068-5. - S. 158-162. 
 
AED044 Vybrané aspekty neodkladných opatrení = Selected issues of peremptory measures / Lunda Žalmanová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 
179-197. 
 
AED045 Výkon trestu zákazu činnosti a jeho aplikačné úskalia = Enforcement of the punishment of prohibition 
of the activity and its application problems / Boris Šiška. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 
119-132. 
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AED046 Vývoj právnej úpravy oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní / Lucia 
Hrdličková. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 219-230. 
 
AED047 Vzťah člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti k spoločnosti z hľadiska povinnosti 
lojality = The relationship of a member of the statutory body of a capital company to the company from the point 
of view of the duty of loyalty / Zuzana Nevolná. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
12. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80-568-0299-1. - S. 
132-141. 
 
AED048 Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a ochrana mladistvého páchateľa / Soňa Košičiarová. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 23-39. 
 
AED049 Zápisnica z rokovania predstavenstva ako nástroj transparentnej správy akciovej spoločnosti z pohľadu 
obchodného a trestného práva = Memorandum of the board of directors negotiation as a tool of transparent 
administration of the joint stock company in terms of business and criminal law / Márius Hričovský, Eva Szabová 
(50%). 
In: Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku [elektronický dokument] 
: zborník vedeckých prác projektu VEGA 1/0749/18. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica: Belianum, 2019. - ISBN 978-
80-557-1675-6. - S. 19-27. 
 
AED050 Zločin a trest v Starom zákone : biblické základy trestného práva / Michaela Moravčíková. 
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita v 
Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S. 208-218. 
 
AED051 Zodpovednosť Facebooku za odstraňovanie príspevkov používateľov = Facebook liability for the 
deletion of the user ́s posts / Silvia Lattová. 
In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 
11. - [1. vyd.]. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-568-0381-3. - S. 89-
104. 
 
Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 1 
 
AFA001 Prison chaplaincy and its institutional and legal status in the Slovak Republic / Michaela Moravčíková. 
In: Spiritual counselling and care in health and prison services: Diverse experiences and practices [online]. - 1st. ed. 
- [Istanbul]: DEM Press, 2020. - ISBN 978-605-80183-7-2. - P. 129-137. 
 
Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 2 
 
AFB001 Dôvody na obmedzenie a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony v sovietskych a československých 
Občianskych zákonníkoch = Grounds for limitation and deprivation of the capacity to perform legalaActs 
according to Soviet and Czechoslovak Civil Codes / Ingrid Lanczová. 
In: Právno-historické trendy a výhľady = Legal-historical trends and perspectives : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie 
vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0290-8. - S. 93-110. 
 
AFB002 Občianske právo v Nemeckej demokratickej republike = Civil law in the German Democratic Republic / 
Peter Vyšný. 
In: Právno-historické trendy a výhľady = Legal-historical trends and perspectives : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie 
vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0290-8. - S. 205-220. 
 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 24 
 
AFC001 Ausgewählte Rechtsfragen des Buchgeldes und Bargeldes im slowakischen Recht / Róbert Dobrovodský. 
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In: Buchgeld und Bargeld : Teil 1: Rechtliche Unterschiede, Vorteile und Risiken nach den Rechtsordnungen der 
CEE-Staaten. - [1. Aufl.]. - Wien: Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2020. - ISBN 978-3-214-
16067-8. - S. 103-108. 
 
AFC002 Aztécka štátna ideoloógia = Aztec state ideology / Peter Vyšný. 
In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018 : sborník příspěvků z mezinárodní konference Plzeň 14.-15.6.2018. - [1. 
vyd.]. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - ISBN 978-80-7380-770-2. - S. 165-192. 
 
AFC003 Die zivilrechtlichen Herausforderungen der Kryptowährungen in der Slowakei / Róbert Dobrovodský. 
In: Buchgeld und Bargeld : Teil 2: Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE-Staaten, 
Bitcoin und andere Kryptowährungen, E-Geld. - [1. Aufl.]. - Wien: Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung, 2020. - ISBN 978-3-214-16068-5. - S. 145-152. 
 
AFC004 Drogové trestné činy a problémy spojené s ich dokazovaním / Eva Szabová. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 3.: Juristické, kriminologické a 
kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 
978-80-210-9698-1. - S. 321-338. 
 
AFC005 Financovanie terorizmu - trestnoprávne a kriminalistické aspekty / Ivan Šimovček (50%), Adrián Jalč 
(50%). 
In: Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 
univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9679-0. - S. 68-80. 
 
AFC006 Challenges for the future development of the European private international labour law / Martin Bulla. 
In: Universal, regional, national. Ways of the development of private international law in 21st century. - 1st ed. - 
Brno: Masaryk University, 2019. - ISBN 978-80-210-9496-3. - P. 100-120. 
 
AFC007 Jednoduchá spoločnosť na akcie – praktické uplatnenie v Slovenskej republike = Simple company 
limited by shares – practical implementation in The Slovak Republic / Martin Adamička. 
In: Právo v podnikání vybraných členských států EU : sborník příspěvků k 11. ročníku mezinárodní vědecké 
konference Praha 8.11.2019. - ISSN 2571-4074. - 1. vyd. - Praha: Troas, 2019. - ISBN 978-80-88055-08-2. - S. 10-
16. 
 
AFC008 Niektoré dôkazné súvislosti vyšetrovania trestných činov proti životu a zdraviu / Ivan Šimovček. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 3.: Juristické, kriminologické a 
kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 
978-80-210-9698-1. - S. 339-353. 
 
AFC009 Politická korektnosť a radikalizácia verejnej mienky / Marek Káčer. 
In: Dny práva 2018 - Days of law 2018 [online] : sborník z konference. Část 8.: Návrat k nedemokratickým 
režimům ve střední Evropě?. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9511-3. - S. 22-45. 
 
AFC010 Preukazovanie dobrej viery člena štatutárneho orgánu v sporoch o náhradu škody / Tomáš Pobijak. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 6.: Civilní proces v aktuální judikatuře. 
- 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9720-9. - S. 55-69. 
 
AFC011 Rozpustenie politickej strany ako efektívny inštitút militantnej demokracie? : prípadová štúdia zo 
Slovenska / Katarína Kuklová. 
In: Dny práva 2018 - Days of law 2018 [online] : sborník z konference. Část 8.: Návrat k nedemokratickým 
režimům ve střední Evropě?. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9511-3. - S. 46-60. 
 
AFC012 Securitisation of religious freedom: Religion and the limits of state control in The Slovak Republic / 
Michaela Moravčíková. 
In: Securitisation of religious freedom: Religion and limits of state control = Sécurisation de la liberté religieuse: La 
religion et les limites du contrôle de l'Etat : proceedings of the 29th annual conference Tallinn, 16-18 November 
2017 : actes du 29ème colloque annuel Tallinn, 16-18 novembre 2017. - [1. ed.]. - Granada: Comares, 2020. - ISBN 
978-84-9045-947-8. - P. 357-366. 
 
AFC013 Selected aspects of the contract for the transfer of a business share / Nevolná Z.. 
In: Pravo i suspiľstvo = Law and society : mižnarodnyj žurnal : international journal. - ISSN 2410-4787. - Vol. 10 
(2019), s. 65-73. 
 
AFC014 Teória ako slúžka praxe / Marek Káčer. 
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In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 7.: 100 let Brněnské školy normativní 
teorie. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9740-7. - S. 25-35. 
 
AFC015 The Bologna process and education reform in Slovakia / Marek Smid. 
In: Bologna process beyond 2020: Fundamental values of the EHEA : proceedings : Bologna, June 24-25, 2019. - 
1st ed. - Bologna: Bononia, University Press, 2020. - ISBN 978-88-6923-493-4. - P. 119-124. 
 
AFC016 Trestné činy proti životu a zdraviu v rozhodovacej činnosti súdov / Miroslava Vráblová. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 3.: Juristické, kriminologické a 
kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 
978-80-210-9698-1. - S. 444-459. 
 
AFC017 Úlohy a prítomnosť inšpekcie práce v Slovenskej republike = Tasks and jurisdiction of labour inspection 
in Slovak Republic / Viktor Križan. 
In: Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2020. - ISBN 978-80-261-0975-4. - S. 223-236. 
 
AFC018 Ústava ako množina nezmeniteľných hodnôt? / Jakub Neumann. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 7.: 100 let Brněnské školy normativní 
teorie. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9740-7. - S. 36-47. 
 
AFC019 Vecná príslušnosť a niektoré aktuálne otázky Európskej prokuratúry / Miloš Deset. 
In: Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 
univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9679-0. - S. 81-94. 
 
AFC020 Vplyv nových technológií na trh práce = Impact of new technologies on the labor market / Karina 
Divékyová. 
In: Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2020. - ISBN 978-80-261-0975-4. - S. 142-152. 
 
AFC021 Vybrané otázky objasňovania trestných činov vrážd / Miloš Deset. 
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference. Část 3.: Juristické, kriminologické a 
kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. - 1. vyd. - Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 
978-80-210-9698-1. - S. 35-45. 
 
AFC022 Vybrané otázky trestnoprávnej zodpovednosti členov kolektívnych orgánov obchodných spoločností s 
dôrazom na proces dokazovania / Eva Szabová. 
In: Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 
univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9679-0. - S. 56-67. 
 
AFC023 Výkon kontrolnej činnosti zástupcami zamestnancov na pracovisku a vstup na pracoviská 
zamestnávateľa = Performance of control activities by employees' representatives at the workplace and access to 
the employer's workplaces / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Plzeň: Západočeská 
univerzita v Plzni, 2020. - ISBN 978-80-261-0975-4. - S. 33-49. 
 
AFC024 Zákonná regulácia očkovania v Uhorsku = Legal regulation of vaccination in the Kingdom of Hungary 
/ Ingrid Lanczová. 
In: 8. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. - 1. vyd. - 
Brno: Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9721-6. - S. 187-201. 
 
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
Počet záznamov: 143 
 
AFD001 Ad hoc legislatíva v konkurznom práve / Lucia Žitňanská. 
In: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve = Ad hoc legislation in private law : 14. Lubyho právnické dni : 
medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-20.9. 2019. - 1. vyd. - Praha: 
Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-422-0. - S. 238-252. 
 
AFD002 Ad hoc regulácia zmlúv uzatváraných prostredníctvom platforiem / Kristián Csach. 
In: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve = Ad hoc legislation in private law : 14. Lubyho právnické dni : 
medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-20.9. 2019. - 1. vyd. - Praha: 
Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-422-0. - S. 203-216. 
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AFD003 Advokát ako člen orgánu obchodnej spoločnosti / Tomáš Pobijak. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-562-1. - S. 41-48. 
 
AFD004 Aktuálna trestnoprávna úprava boja proti terorizmu / Karin Vrtíková. 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 173-183. 
 
AFD005 Analýza skutkovej podstaty účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného 
štátu / Lenka Vráblová. 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 162-172. 
 
AFD006 Aplikácia princípu 10 Deklarácie OSN z Rio de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji (1992) v oblasti 
Latinskej Ameriky a Karibiku = Application of principle 10 of the United Nations Rio Declaration on 
environment and development (1992) in Latin America and the Carribean / Dagmar Lantajová. 
In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 45-58. 
 
AFD007 Bezprostredné ohrozenie života a zdravia zamestnanca - možné riešenia v Zákonníku práce = Immediate 
threat to the life and health of the employee - possible solutions in the Labor Code / Andrea Olšovská. 
In: Zdravotná spôsobilosť zamestnancov = Health Capacity of Employees : recenzovaný zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie : reviewed proceedings of papers of the scientific conference. - 1. vyd. - Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-8152-891-0. - S. 203-215. 
 
AFD008 Boj proti dezinformáciám ako prostriedok na ochranu európskych hodnôt a bezpečnosti = Fighting 
disinformation as a means of protecting European vaules and security / Patrik Širila. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - 12 s. 
 
AFD009 Cezhraničné poskytovanie dávky v nezamestnanosti = Crossborder provision of unemployment benefits / 
Miloš Lacko. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 42-67. 
 
AFD010 Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jaj úhrada = Cross-border provision of healthcara 
and its reimbursement / Miloš Lacko. 
In: Zdravotná spôsobilosť zamestnancov = Health Capacity of Employees : recenzovaný zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie : reviewed proceedings of papers of the scientific conference. - 1. vyd. - Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-8152-891-0. - S. 136-160. 
 
AFD011 Darcovstvo orgánov, tkanív a buniek – bezplatnosť, finančná kompenzácia alebo odmena? = Organ, 
tissue and cell donation – gratuitousness, financial compensation or reward / Anna Kucejová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [13 s.]. 
 
AFD012 Diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody = Diferentiation of imprisonment / Filip Korček. 
In: 4. Košické dni trestného práva = 4th Košice days of criminal law - Privatization of imprisonment, sci-fi or the 
only option? : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-
8152-945-0. - S. 367-378. 
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AFD013 Dočasné vyslanie zamestnanca v poistných vzťahoch = Temporary posting of employee in insurance 
relations / Miloš Lacko. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 68-99. 
 
AFD014 Dohoda o vine a treste v komparácii s českou právnou úpravou = Agreement on guilt and punishment in 
comparison with the Czech legislation / Ondrej Varga. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [16 s.]. 
 
AFD015 Duševná spôsobilosť na výkon štátnej služby = Mental fitness for civile service / Silvia Beierová. 
In: Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch = Protection, prevention and legal liability : 
recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie : reviewed proceedings of papers of the scientific 
conference. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-8152-870-5. - S. 10-24. 
 
AFD016 Efektívnosť trestného konania pri objasňovaní násilnej kriminality / Eva Szabová (50%), Adrián Jalč 
(50%). 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 137-147. 
 
AFD017 Environmentálne práva a ich uplatňovanie mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu 
životného prostredia v rozhodovacej praxi súdov SR / Denis Bede. 
In: Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov [online] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita, 
Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0320-2. - S. 7-18. 
 
AFD018 Európske a národné aspekty financovania terorizmu / Adrián Jalč (50%), Eva Szabová (50%). 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 124-136. 
 
AFD019 Európsky rozmer bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / Viktor Križan. 
In: Zdravotná spôsobilosť zamestnancov = Health Capacity of Employees : recenzovaný zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie : reviewed proceedings of papers of the scientific conference. - 1. vyd. - Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-8152-891-0. - S. 98-118. 
 
AFD020 Európsky zatýkací rozkaz ako nástroj boja proti terorizmu / Barbora Kollárová. 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 148-161. 
 
AFD021 Extrémizmus a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach / Lucia Hrdličková. 
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 82-96. 
 
AFD022 Historickoprávny vývoj úpravy informačno-technických prostriedkov / Michal Aláč. 
In: 100 rokov ČeskoSlovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti : zborník príspevkov z univerzitnej 
medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. 
JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. - 1. vyd. - Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2019. - ISBN 978-80-8054-839-
1. - S. 9-19. 
 
AFD023 Historický náhľad na otázky ochrany životného prostredia = Historical view of environmental 
protection issues / Lucia Kubálová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [10 s.]. 
 
AFD024 Hmotnoprávne zabezpečenie členov odborovej organizácie ako predpoklad efektívneho napĺňania 
pracovnoprávnej ochrany zamestnancov v Európskom sociálnom modeli = Fulfilment of the of employees‘ 
labour law protection within the framework of the European Social Model / Marek Švec, Andrea Olšovská (50%). 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 25-41. 
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AFD025 Hranice sudcovskej zodpovednosti z pohľadu nezávislosti sudcov / Vladimír Timko. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-11. 
 
AFD026 Individualizácia trestnej zodpovednosti v prípade rozhodovania kolektívneho orgánu / Eva Szabová. 
In: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-892-8. - S. 221-232. 
 
AFD027 Ingerencia Slovenskej informačnej služby do konania o azyle v kontexte judikatúry Ústavného súdu / 
Michal Aláč. 
In: Aktuálne otázky azylového práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. november 
2019 Bratislava, Slovenská republika. 2. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0330-1. - S. 15-
31. 
 
AFD028 Judikatúra medzinárodných kvázi-súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv utečencov / 
Dagmar Lantajová. 
In: Aktuálne otázky azylového práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. november 
2019 Bratislava, Slovenská republika. 2. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0330-1. - S. 83-
99. 
 
AFD029 Kľúčoví hráči internetu : (právne definície a súvislosti) / Angela Sobolčiaková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-13. 
 
AFD030 Kňaz v postavení svedka a poškodeného v trestnom konaní - kánonickoprávne súvislosti / Eva Szabová 
(50%), Miloš Deset (50%). 
In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z 
medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-424-4. - S. 203-215. 
 
AFD031 Kontradiktórnosť v systéme zásad trestného konania = Adversarial principle and the ground principles 
of criminal proceedings / Juraj Bališ. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [14 s.]. 
 
AFD032 Kriminalistický rozbor znásilnenia = Criminalistic analysis of rape / Lenka Vráblová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD033 Leges singulares: Atypické zákony z pohľadu súčasného právneho realizmu / Tomáš Gábriš. 
In: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve = Ad hoc legislation in private law : 14. Lubyho právnické dni : 
medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-20.9. 2019. - 1. vyd. - Praha: 
Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-422-0. - S. 96-110. 
 
AFD034 Limity spoločenskej akceptovateľnosti fenoménu a trestných činov extrémizmu / Miloš Deset. 
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 31-42. 
 
AFD035 Manželstvo u predhispánskych Nahuov / Peter Vyšný. 
In: Banskobystrická škola právnych dejín - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách [online] : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Belianum, 2019. - ISBN 978-80-
557-1632-9. - S. 140-159. 
 
AFD036 Medzinárodná právomoc súdov vo veciach poškodenia životného prostredia = International jurisdiction 
of courts in environmental damage matters / Martin Bulla. 
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In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 298-
314. 
 
AFD037 Medzinárodnoprávna ochrana atmosféry ako kodifikačná téma Komisie pre medzinárodné právo 
Organizácie spojených národov = International legal protection of the atmosphere as a codification topic of the 
International Law Commission / Juraj Jankuv. 
In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 15-44. 
 
AFD038 Mechanizmy ochrany ľudských environmentálnych práv v rámci právneho poriadku Slovenskej 
republiky = Mechanisms of the protection of human environmental rights in the scope of the legal order of the 
Slovak Republic / Juraj Jankuv. 
In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 111-
164. 
 
AFD039 Migrácia ako spôsob kontaktu kultúr = Migration as a way ov contacting cultures / Filip Korček. 
In: Európa a mimoeurópsky svet: Kontakty, konfrontácie a konflikty : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie konanej na počesť a pamiatku docentky Gertrudy Železkovovej. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0187-1. - S. 295-304. 
 
AFD040 Mimoriadne zníženie trestu s akcentom na jeho uplatnenie v prípadoch spolupracujúceho obvineného / 
Karin Vrtíková. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-557-7. - S. 108-113. 
 
AFD041 Mladiství ako páchatelia terorizmu / Martin Bobok. 
In: Trestné právo ako nástroj boja proti terorizmu : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v rámci projektu VEGA č. 1/0082/18, marec 2019. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-
381-0. - S. 32-47. 
 
AFD042 Mladistvý v postavení páchateľa násilnej trestnej činnosti = Youthful in position as offender of violent 
crime / Martin Bobok. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD043 Možnosti kontroly príslušníka v služobnom pomere de lege ferenda = Opportunity control options of the 
civil servant in the civil service de lege ferenda / Silvia Beierová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [15 s.]. 
 
AFD044 Nariadenie GDPR a jeho vplyv na priebeh historického výskumu z pohľadu ochrany osobnosti = GDPR 
and its impact on historical research from the perspective of protection of personality / Peter Varga. 
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In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 242-255. 
 
AFD045 Nezávislosť súdnej moci v právnických učebniciach / Mária Hucíková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-17. 
 
AFD046 Niekoľko poznámok k článku 4 Civilného sporového poriadku = Some remarks on article 4 of the Civil 
Litigation Procedure Code / Peter Vyšný (50%), Monika Martišková. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 256-271. 
 
AFD047 Niekoľko poznámok k výkonu trestu povinnej práce = Several topics of the execution of the compulsory 
work / Miloš Deset. 
In: 4. Košické dni trestného práva = 4th Košice days of criminal law - Privatization of imprisonment, sci-fi or the 
only option? : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-
8152-945-0. - S. 139-152. 
 
AFD048 Obchodné spoločnosti s účasťou štátu a právo na informácie podľa slovenského práva / Lucia 
Žitňanská. 
In: Corporate governance společností s účastí státu. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-
7598-896-6. - S. 151-169. 
 
AFD049 Obmedzenie osobnej slobody v rámci výkonu trestu domáceho väzenia = Restriction of personal freedom 
under the execution of the house arrest / Ivan Šimovček. 
In: 4. Košické dni trestného práva = 4th Košice days of criminal law - Privatization of imprisonment, sci-fi or the 
only option? : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-
8152-945-0. - S. 17-26. 
 
AFD050 Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru = Restrictions of gainful activity after 
termination of employment / Karina Divékyová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [8 s.]. 
 
AFD051 Obsahové náležitosti pracovnej zmluvy = Content requirements of the employment agreement / Viktor 
Križan. 
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument] = 
Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské 
právnické dni. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. - S. 32-44. 
 
AFD052 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní = Listening and recording of 
telecommunications traffic in criminal procededings / Filip Korček. 
In: Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej dňa 4. apríla 2019. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-363-6. - S. 205-210. 
 
AFD053 Ochrana ľudských procesných environmentálnych práv v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie vo 
vzťahu k Slovenskej republike / Juraj Jankuv. 
In: 15 rokov v Európskej únii: Aktuálne otázky a súčasné výzvy : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019. - ISBN 978-80-8152-796-8. - S. 77-107. 
 
AFD054 Ochrana práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v medzinárodnom práve verejnom = 
Protection of right to respect for private and family life in international public law / Juraj Jankuv. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 115-135. 
 
AFD055 Ochrana práva žiadateľa o azyl podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd / Soňa Košičiarová. 
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In: Aktuálne otázky azylového práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. november 
2019 Bratislava, Slovenská republika. 2. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0330-1. - S. 60-
82. 
 
AFD056 Ochrana slobody v kontexte ochrany maloletých a mladistvých = Protection of liberty in the context of 
the protection of minors and adolescents / Adrián Jalč. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 166-179. 
 
AFD057 Opatrenia protiteroristického balíčka / Filip Korček. 
In: Trestné právo ako nástroj boja proti terorizmu : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v rámci projektu VEGA č. 1/0082/18, marec 2019. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-
381-0. - S. 140-148. 
 
AFD058 Opätovné zakotvenie všeobecného náhradníctva (substitutio vulgaris) v občianskom zákonníku Českej 
republiky = Die Wiedereinführung der Ersatzerbschaft in das tschechische Zivilgesetzbuch / Veronika Kleňová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 136-159. 
 
AFD059 Pirátstvo ako predchodca organizovaného zločinu / Karin Vrtíková. 
In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : zborník z konferencie Katedry 
rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-
80-7502-481-7. - S. 99-119. 
 
AFD060 Platové náležitosti profesionálnych vojakov medzi civilným a správnym súdnictvom / Samuel Rybnikár. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-560-7. - S. 126-134. 
 
AFD061 Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb = Comparison 
of Slovak and Czech legislation on criminal liability of legal entities / Filip Korček. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [8 s.]. 
 
AFD062 Porovnanie zásad dokazovania v slovensko trestnom procesnom práve a v práve kánonickom / Róbert 
Puškár. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-11. 
 
AFD063 Postavenie a zodpovednosť člena orgánu SOE delegovaného verejnou mocou / Kristián Csach. 
In: Corporate governance společností s účastí státu. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-
7598-896-6. - S. 19-37. 
 
AFD064 Postavenie oznamovateľa v prípravnom konaní = The status of the reporting person in the preparatory 
proceedings / Veronika Poliaková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [14 s.]. 
 
AFD065 Postavenie rodinných príslušníkov občana Európskej únie / Peter Varga. 
In: Voľný pohyb osôb a vnútorný trh Európskej únie : vedecký zborník. 2. - 1. vyd. - Bratislava: Paneurópska 
vysoká škola, Fakulta práva, 2019. - ISBN 978-80-89406-26-5. - S. 21-37. 
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AFD066 Postavenie verejného ochrancu práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a jeho 
osobitosti = The procedural position of the Public Defender of Rights in proceedings before the Constitutional 
Court of the Slovak Republic / Dominik Fabian. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [13 s.]. 
 
AFD067 Postup orgánov Slovenskej republiky ako vykonávajúcich justičných orgánov pri uznávaní a výkone 
rozhodnutí o trestných sankciách spojených s odňatím slobody / Ondrej Varga. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-20. 
 
AFD068 Potenciál a paradoxy vplyvu Európskeho modelu sociálnych práv na rozvoj pracovného práva v čase 
koronarízy = Potential and paradoxes of influence of the European model of social right on development of 
labour law in the time of corona crisis / Helena Barancová. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 9-24. 
 
AFD069 Povinnosť lojality člena orgánu obchodnej spoločnosti / Kristián Csach. 
In: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-892-8. - S. 15-27. 
 
AFD070 Požiadavky na zdravotný stav v novovekom a modernom domácom manželskom práve / Ingrid Lanczová. 
In: Banskobystrická škola právnych dejín - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách [online] : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Belianum, 2019. - ISBN 978-80-
557-1632-9. - S. 27-39. 
 
AFD071 Pracovná zmluva uzatváraná na diaľku = Labour distance contract / Silvia Beierová. 
In: Nové technológie a ochrana zamestnanca. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-367-4. - S. 119-
131. 
 
AFD072 Pracovnoprávne spory v športe / Tomáš Gábriš. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-560-7. - S. 43-50. 
 
AFD073 Právna ochrana svedka v intenciách slovenského zákonodarcu = Legal protection of witness in the 
intentions of the Slovak legislature / Karin Vrtíková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [14 s.]. 
 
AFD074 Právna úprava užívania lesov v Slovenskej republike / Michal Maslen (50%), Ľubica Masárová (50%). 
In: Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov [online] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita, 
Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0320-2. - S. 76-92. 
 
AFD075 Právna zodpovednosť člena štatutárneho orgánu za porušenie insolvenčných predpisov z pohľadu 
judikatúry = Legal liability of a member of a statutory body for a breach of insolvency law from the point of view 
of case law / Tomáš Pobijak. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [12 s.]. 
 
AFD076 Právny rámec ochrany životného prostredia v Európskej únii = Legal framework for environmental 
protection in European Union / Peter Varga. 
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In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 59-70. 
 
AFD077 Prečin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona ako dominantný trestný čin v štatistikách Slovenskej 
republiky / Lucia Kubálová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-13. 
 
AFD078 Prehľad medzinárodnej zmluvnej úpravy v oblasti ochrany životného prostredia záväznej pre Slovenskú 
republiku = Overwiev of the international law regulation in the field of environmental protection binding on the 
Slovak Republic / Jana Koprlová. 
In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 245-
297. 
 
AFD079 Prejavy osobnej povahy podľa § 12 Občianskeho zákonníka v kontexte GDPR / Lucia Váryová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-15. 
 
AFD080 Prekážky v práci kvôli starostlivosti o deti = Obstacles to work due to childcare / Viktor Križan. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 100-114. 
 
AFD081 Pričítanie protiprávneho konania inému, účastníctvo na delikte a solidárna zodpovednosť z pohľadu 
súkromného práva / Veronika Trojčáková. 
In: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-892-8. - S. 233-247. 
 
AFD082 Problematika povinného očkovania z hľadiska práva na zdravie: Možno nezaočkovaným maloletým 
deťom zakázať vstup do predškolských zariadení? / Peter Šajmovič. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-14. 
 
AFD083 Proces uzatvárania zmlúv v digitálnom prostredí = The process of concluding contracts in the digital 
environment / Martin Adamička. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [12 s.]. 
 
AFD084 Procesnoprávne následky vyhlásenia obžalovaného o vine v zmysle ust. § 257 ods. 1 písm. b) Trestného 
poriadku / Simona Marcinová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-13. 
 
AFD085 Public care for children in need of help and protection in Slovakia since the end of the 19th century 
until the mind-20th century / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 
In: Central and Eastern Europe as a double periphery? : volume of proceedings from the 11th CEE Forum 
conference in Bratislava, Slovakia 25-26 April 2019. - ISSN 2191-8317. - 1st ed. - Berlin: Peter Lang, 2020. - ISBN 
978-3-631-83061-1. - P. 151-166. 
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AFD086 Rámce preventívnej reštrukturalizácie v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1023 z 20. júna 2019 = Preventive restructuring framework in the context of the Directive (EU) 2019/1023 
of the European parliament and of the Council / Ondrej Majerniček. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [10 s.]. 
 
AFD087 Regulácia poskytovateľa online platformy Uber vo svetle rozsudku Súdneho dvora EÚ / Silvia Lattová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-14. 
 
AFD088 Rozhodovanie o väzbe a námietka zaujatosti / Lenka Kováčová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-17. 
 
AFD089 Rozhodovanie podľa piatej hlavy trestného poriadku = Making desicions pursuant to the fifth title of 
Criminal Procedure Code / Lenka Kováčová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD090 Samostatné skutkové podstaty zodpovednosti člena štatutárneho orgánu za nepodanie návrhu na 
konkurz, neriešenie hroziaceho úpadku, vyhýbanie sa konkurzu a odlišnosti od bežného režimu zodpovednosti 
člena štatutárneho orgánu / Lucia Žitňanská. 
In: Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. - 1. vyd. - 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-7598-892-8. - S. 161-188. 
 
AFD091 Sankcionovanie páchateľov extrémistických činov / Miroslava Vráblová. 
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 360-373. 
 
AFD092 Sloboda ako princíp zmluvnosti vo vývoji pracovného práva Slovenskej republiky po roku 1948 = 
Freedom as a principle of contractuality in the development of the labour law of the Slovak Republic after the 
year 1948 / Helena Barancová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 36-55. 
 
AFD093 Sloboda prejavu sudcu / Linda Žalmanová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-20. 
 
AFD094 Spôsoby nelegálnej výroby a úpravy zbraní z pohľadu kriminalistickej balistiky / Michal Solárik. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-13. 
 
AFD095 Stabilita soukromého práva a turbulence politiky / Karel Eliáš. 
In: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve = Ad hoc legislation in private law : 14. Lubyho právnické dni : 
medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-20.9. 2019. - 1. vyd. - Praha: 
Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-422-0. - S. 29-46. 
 
AFD096 Starostlivosť o deti hodné ochrany na Slovensku v medzivojnovom období / Adriana Švecová (40%), 
Miriam Laclavíková (60%). 
In: Banskobystrická škola právnych dejín - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách [online] : zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Belianum, 2019. - ISBN 978-80-
557-1632-9. - S. 101-116. 
 
AFD097 Stát jako vlastník : (státní a veřejné vlastnictví) / Karel Eliáš. 
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In: Corporate governance společností s účastí státu. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - ISBN 978-80-
7598-896-6. - S. 1-11. 
 
AFD098 Strategické funkcie vody v rímsko-právnom, historicko-právnom kontexte a súčasnom právnom kontexte 
/ Michal Maslen (50%), Ľubica Masárová (50%). 
In: Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government [online] : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej v dňoch 9.-10.mája 2019 v Trnave. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita, Právnická 
fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0321-9. - S. 45-55. 
 
AFD099 Stret európskych zatýkacích rozkazov = Clash of European arrest warrants / Barbora Kollárová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD100 Sudca - sloboda prejavu a sloboda združovania = Judge - freedom of speech and freedom of association 
/ Linda Žalmanová. 
In: Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0355-4. - S. 229-238. 
 
AFD101 Súhlas poškodeného ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť v pracovnom práve? = Consent of the 
injured party as defence against the labour law liability? / Marianna Novotná. 
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument] = 
Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské 
právnické dni. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. - S. 89-103. 
 
AFD102 Terorizmus a jeho vplyv na formovanie právneho poriadku / Juraj Bališ. 
In: Trestné právo ako nástroj boja proti terorizmu : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v rámci projektu VEGA č. 1/0082/18, marec 2019. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-
381-0. - S. 9-31. 
 
AFD103 Terorizmus ako aspekt formovania právneho poriadku a komparácia vybraných inštitútov 
kontradiktórnosti v právnych úpravách / Juraj Bališ. 
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-448-0. - S. 11-52. 
 
AFD104 Trest zákazu činnosti - vybrané problémy jeho ukladania a výkonu / Eva Szabová. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-557-7. - S. 163-171. 
 
AFD105 Trestno-právna regulácia boja proti terorizmu v právnom poriadku Slovenskej republiky v kontexte 
transpozície európskej legislatívy / Lucia Erdeiová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-15. 
 
AFD106 Trestnoprávna úprava terorizmu v Českej republike = Counter-terrorism regulation in the criminal law 
of the Czech Republic / Lucia Erdeiová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [13 s.]. 
 
AFD107 Trestnoprávne aspekty a limity zákonnej úpravy extrémistického materiálu / Lenka Vráblová. 
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 348-359. 
 
AFD108 Trestnoprávne aspekty podvodného správania sa na internete = Criminal aspects of fraud behavior on 
the internet / Norbert Halas. 



29 
 

In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [10 s.]. 
 
AFD109 Trestný čin vraždy v medicíne = Murder in medicine / Lucia Hrdličková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [11 s.]. 
 
AFD110 Tridsať rokov slobody a medzinárodné právo = Thirty years of freedom and international law / Dagmar 
Lantajová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 179-198. 
 
AFD111 Tridsať rokov slobody a sloboda združovania na Slovensku = Thirty years of freedom and freedom af 
association in the Slovakia / Martina Gajdošová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 77-96. 
 
AFD112 Tridsať rokov slobody, právo a náboženstvo v Slovenskej republike po roku 1989 = Thirty years of 
freedom, law and religion in Slovakia after 1989 / Michaela Moravčíková. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 199-225. 
 
AFD113 Tridsať rokov účinnosti zákona o priestupkoch - čo sme dokázali a čo by sme mali urobiť? = The act on 
offenses thirty years in force - what have we done and what should we do? / Soňa Košičiarová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 160-178. 
 
AFD114 Ukladanie trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy spáchané pri výkone ich povolania / Lucia 
Hrdličková. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-557-7. - S. 135-141. 
 
AFD115 Uplatňovanie zásady kontradiktórnosti v trestnom konaní z hľadiska európskej a národnej judikatúry / 
Juraj Bališ. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-14. 
 
AFD116 Ústavnoprávne východiská ochrany slobody prejavu v USA a Európe = Constitutional basis of the 
freedom of expression protection in the USA and in Europe / Peter Šajmovič. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [12 s.]. 
 
AFD117 Vady vôle ako prekážky platnosti manželstva v rodinnom a cirkevnom práve v Srbskej republike / Ľubica 
Masárová. 
In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z 
medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-424-4. - S. 121-130. 
 
AFD118 Verejnoprávne aspekty registrácie združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. = Public law aspects of civic 
associations registration according to Act No. 83/1990 Coll. / Soňa Košičiarová. 
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In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0311-0. - S. 31-49. 
 
AFD119 Voda ako objekt verejnoprávnych vzťahov : (od rímskeho práva po súčasnosť) / Michal Maslen. 
In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z 
medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-424-4. - S. 175-201. 
 
AFD120 Voľný pohyb pracovníkov päťdesiat rokov po prijatí nariadenia 1612/68 = Free movement of workers 
fifty years after the adoption of regulation 1612/68 / Martin Bulla. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 56-76. 
 
AFD121 Vplyv Dohovoru o biologickej diverzite na realizáciu procesných environmentálnych práv = The impact 
of the Convention on biological diversity on the quality of procedural environmental rights performance / Michal 
Maslen. 
In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej 
republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 165-
192. 
 
AFD122 Vplyv nezákonného postupu v jednej etape konania o pozemkových úpravách na ďalšie etapy konania = 
Effect of the illegal procedure in one stage of the land consolidation proceedings on the other stages of the 
proceedings / Marek Maslák. 
In: Zborník z 21. ročníka medzinárodnej vedeckej česko-poľsko-slovenskej konferencie práva životného prostredia. 
- 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0314-1. - S. 219-229. 
 
AFD123 Vplyv rímskeho práva a niektorých starovekých právnych systémov na vývoj trestného práva Slovenskej 
republiky, so zameraním na trestnoprávnu ochranu života / Miloš Deset (50%), Eva Szabová (50%). 
In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : zborník z konferencie Katedry 
rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-
80-7502-481-7. - S. 121-136. 
 
AFD124 Vplyv trestno-politických prístupov riešenia prostitúcie na obchodovanie so ženami / Anna Kucejová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-18. 
 
AFD125 Vybrané aspekty práva na obhajobu v trestnom konaní / Filip Korček. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-10. 
 
AFD126 Vybrané princípy rímskeho práva a ich vplyv na správne trestanie / Michal Aláč. 
In: Verejné právo na Slovensku a v Európe - aktuálne problémy a rímsko-kánonické súvislosti : zborník z 
medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie uskutočnenej 27. septembra 2019 na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-424-4. - S. 165-174. 
 
AFD127 Vymenovanie člena európskej zamestnaneckej rady podľa Zákonníka práce = Assigment of a member 
of the European works council according to the Slovak Labour Code / Andrea Olšovská (50%), Marek Švec. 
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument] = 
Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské 
právnické dni. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. - S. 62-76. 
 
AFD128 Vývoj spravodajských služieb na našom území po roku 1989 = Development of intelligence services in 
our territory after 1989 / Michal Aláč. 
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In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 20-35. 
 
AFD129 Vývoj zodpovednosti prevádzkovateľov online platforiem = Evolution of the intermediaries' liability / 
Silvia Lattová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [10 s.]. 
 
AFD130 Význam a postavenie cirkví a náboženských spoločností v oblasti práva na ochranu zdravia / Ľubica 
Masárová (50%), Michal Maslen (50%). 
In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : zborník z konferencie Katedry 
rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 
v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-
80-7502-481-7. - S. 53-75. 
 
AFD131 Výzvy advokátov v kontexte smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie / Ondrej Majerniček. 
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej advokátskej komoty JUDr. 
Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference Bratislava Legal Forum 2020 
organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th of February 2020 under the 
auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association. - [1. vyd.]. - Bratislava: Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-7160-562-1. - S. 20-27. 
 
AFD132 Zahraniční teroristickí bojovníci / Lucia Erdeiová. 
In: Trestné právo ako nástroj boja proti terorizmu : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
konanej v rámci projektu VEGA č. 1/0082/18, marec 2019. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-
381-0. - S. 73-92. 
 
AFD133 Zákaz diskriminácie a ochrana tehotných žien v zmysle ustanovení Zákonníka práce = Prohibition of 
discrimination and protection of pregnant women within the meaning of the provisions of the Law Code / Karina 
Divékyová. 
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0204-
5. - S. 193-205. 
 
AFD134 Zákonné licencie podľa GDPR = Legal licenses pursuant GDPR / Lucia Váryová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD135 Zákonník práce v čase mimoriadnej situácie = Labour Code at the time of extraordinary situation / 
Marián Mészáros. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0282-3. - [9 s.]. 
 
AFD136 Zákonnosť procesu dokazovania v trestnom konaní / Veronika Poliaková. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-13. 
 
AFD137 Zakotvenie environmentálnych ľudských práv v medzinárodnom práve verejnom a v práve Európskej 
únie / Juraj Jankuv. 
In: Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov [online] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská univerzita, 
Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0320-2. - S. 48-75. 
 
AFD138 Združenia a disciplinárna zodpovednosť = Associations and the disciplinary responsibility / Martina 
Gajdošová. 
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In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0311-0. - S. 161-184. 
 
AFD139 Združovanie v cirkvách a náboženských spoločnostiach v modernom demokratickom právnom štáte = 
Associations in churches and religious societies in a modern democratic and rule of law state / Michaela 
Moravčíková. 
In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0311-0. - S. 58-71. 
 
AFD140 Združovanie vysokých škôl ako nový fenomén synergie vo vzdelávaní a vede = Association of 
universities as a new phenomenon of synergy in education and science / Marek Šmid. 
In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - 
ISBN 978-80-568-0311-0. - S. 50-57. 
 
AFD141 Zisťovanie spoľahlivosti a dodržiavania služobnej disciplíny príslušníka finančnej správy / Silvia 
Beierová. 
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 
školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 29. marec 2019. 15. - [1. vyd.]. - Trnava: Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0387-5. - S. 1-15. 
 
AFD142 Zmluvná autonómia v pracovnom práve a niektoré osobitosti počas koronarízy = Contractual autonomy 
in labour law and some of its peculiarities during the corona crisis / Helena Barancová. 
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument] = 
Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské 
právnické dni. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. - S. 6-21. 
 
AFD143 Zmluvná sloboda a jej podoby v pracovných zmluvách = Contract freedom and its forms in work 
contracts / Karina Divékyová. 
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument] = 
Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské 
právnické dni. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. - S. 162-170. 
 
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
 
BAB001 Z hlbín rektorovej duše / Marek Šmid; [recenzenti Jozef Jarab, Jaroslav Demko]. - 1. vyd. - Trnava : 
Dobrá kniha, 2020. - 196 s. - ISBN 978-80-8191-264-1 
 
Kapitoly v odb.knihách vydané v domácich vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
 
BBB001 Princíp zákazu zneužitia práva a jeho uplatnenie pri aplikácii zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a zákona o slobodnom prístupe k informáciám / Soňa Košičiarová (38%), Peter Wilfling., 2020. 
In: Analýza vybraných aspektov fungovania a výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. - [1. vyd.]. - 
[S.l.]: Via Iuris, 2020. - ISBN 978-80-89805-07-5. - S. 97-175. 
 
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 1 
 
BDD001 Report on selected scientific events in the field of legal history, organized in the Slovak Republic by the 
Czech Republic in the year 2019 = Správa o vybraných vedeckých podujatiach z odboru právna história, 
organizovaných v Slovenskej republike a Českej republike v roku 2019 / Svecova, A; Laclavikova, M; Lanczova, I. 
In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 68, iss. 3 (2020), p. 571-574. - CCC.  
 
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 
Počet záznamov: 1 
 
BDE001 První zásada soukromého práva / Karel Eliáš. 
In: Soukromé právo. - ISSN 2533-4239. - Roč. 8, č. 2 (2020), s. 2-7. 
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Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
Počet záznamov: 24 
 
BDF001 Advokáti a notári - koncepčné rozdiely dvoch právnických profesií / Katarína Valová, Tomáš Gábriš 
(50%). 
In: Ars Notaria : notársky časopis. - ISSN 1335-2229. - Roč. 23, č. 4 (2020), s. 4-12. 
 
BDF002 Hygiena potravín / Samuel Rybnikár. 
In: De Iure [online] : informačný občasník Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. - ISSN 2453-8558. - Č. 1-2 
(2020), s. 27-31. 
 
BDF003 Milosrdensvto a ochrana svedomia / Marek Šmid. 
In: Verbum : časopis pre kresťansku kultúru. - ISSN 1210-1605. - Roč. 30, č. 2 (2019), s. 67-79. 
 
BDF004 Počiatky súdneho lekárstva na území Slovenska / Ingrid Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 11, č. 9 (2020), s. 6-9. 
 
BDF005 Právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia správneho orgánu / Samuel Rybnikár. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 10 (2020), s. 7-9. 
 
BDF006 Predkupné právo a jeho uplatnenie pri prevodoch (so zameraním na darovanie a spoločnú 
nehnuteľnosť) / Marek Maslák. 
In: Ars Notaria : notársky časopis. - ISSN 1335-2229. - Roč. 23, č. 2 (2020), s. 4-10. 
 
BDF007 Preprava zmesi vedľajších produktov živočíšneho pôvodu a iných materiálov : vec C-21-23/19 - P.F. 
Kamstra Recycling a i. / Samuel Rybnikár. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 11 (2020), s. 16-20. 
 
BDF008 Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach nepovolených stavieb za druhý štvrťrok 
2020 / Samuel Rybnikár. 
In: Právo pre ropo a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a 
obce. - ISSN 1337-7523. - Roč. 13, č. 10 (2020), s. 14-16. 
 
BDF009 Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach nepovolených stavieb za prvý štvrťrok 
2020 / Samuel Rybnikár. 
In: Právo pre ropo a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a 
obce. - ISSN 1337-7523. - Roč. 13, č. 9 (2020), s. 19-20. 
 
BDF010 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 OBDO 57/2019 z 27.11.2019 : (oprávnenie dozornej rady 
zaväzovať akciovú spoločnosť) / Lucia Žitňanská. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 4 
(2020), s. 165-168. 
 
BDF011 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2 OBDO 66/2015 z 28.2.2017, ZSP 26/2018 : (zmena kúpnej 
zmluvy po jej zavkladovaní) / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 2 
(2020), s. 85-87. 
 
BDF012 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 OBDO 57/2019 z 27.11.2019 : (zmluva uzatvorená dozornou 
radou v mene spoločnosti a bezdôvodné obohatenie) / Filip Melzer, Veronika Zoričáková (50%). 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 5 
(2020), s. 200-206. 
 
BDF013 Samoobslužný predaj nebalených pekárenských výrobkov / Samuel Rybnikár. 
In: Potraviny - legislatíva a prax potravín : odborný štvrťročník pre potravinárstvo. - ISSN 2644-6669. - Roč. 1, č. 2 
(2020), s. 11-12. 
 
BDF014 Správny súdny prieskum posudzovania vynálezcovskej činnosti Úradom priemyselného vlastníctva SR = 
Administrative judicial review of the inventive activity assement by the Industrial Property Office of the Slovak 
Republic / Samuel Rybnikár. 
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In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 
1335-2881. - Roč. 24, č. 4 (2020), s. 25-30. 
 
BDF015 Účasť verejnosti v záležitostiach odpadového hospodárstva : [1] / Michal Maslen. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 10 (2020), s. 12-13. 
 
BDF016 Účasť verejnosti v záležitostiach odpadového hospodárstva : (2.) / Michal Maslen. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 11 (2020), s. 8-11. 
 
BDF017 Udelenie prokúry podnikateľom - fyzickou osobou po 1. októbri 2020 / Zuzana Nevolná. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 6 
(2020), s. 245-246. 
 
BDF018 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 v Cdo 1/2019 z 26.11.2019 : (prípustnosť dovolania, ak sa 
odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci sa podľa dovolacieho súdu odkloniť mal) / Marek 
Maslák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 3 
(2020), s. 117-118. 
 
BDF019 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 v CDO 27/2017 z 27.5.2020 : (potreba súhlasu manžela s 
prevzatím ručenia druhým z manželov podľa § 145 ods. 1 OZ) / Kristián Csach. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 5 
(2020), s. 207-211. 
 
BDF020 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 154/2018 z 25.9.2018, R 27/2019 : (peňažná náhrada za 
nedodržanie výpovednej doby) : glosa 2 / Milan Hlušák. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 3 
(2020), s. 121-123. 
 
BDF021 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 OBDO 11/2019 zo 17.7.2019, R 43/2019 : (primeranosť 
zmluvnej pokuty určenej dennou sadzbou) / Kristián Csach. 
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 4 
(2020), s. 169-171. 
 
BDF022 Všeobecné a osobitné zdravotné tvrdenia o potravinách / Samuel Rybnikár. 
In: Potraviny - legislatíva a prax potravín : odborný štvrťročník pre potravinárstvo. - ISSN 2644-6669. - Roč. 1, č. 2 
(2020), s. 8-11. 
 
BDF023 Zasypávanie vyťažených priestorov iným než ťažobným odpadom / Samuel Rybnikár. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 9 (2020), s. 16-19. 
 
BDF024 Zodpovednosť za porušenie povinností, ktoré ukladá zákon o odpadoch / Michal Maslen. 
In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, 
obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 7-8 (2020), s. 19-23. 
 
Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 
Počet záznamov: 6 
 
BEE001 Provision of income in case of temporary incapacity of the employee - Slovak perspective / Viktor Križan. 
In: Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im internationalen Vergleich. - [1. Aufl.]. - Wien: OGB 
Verlag, 2020. - ISBN 978-3-99046-488-5. - S. 109-127. 
 
BEE002 Súbeh trestných činov a recidíva : 7. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. - 2. [dopln.] vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-820-4. - S. 42-46. 
 
BEE003 Trestná súčinnosť a účastníctvo : 6. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. - 2. [dopln.] vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-820-4. - S. 37-41. 
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BEE004 Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých : 10. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. - 2. [dopln.] vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-820-4. - S. 63-66. 
 
BEE005 Trestné činy proti iným právam a slobodám : 19. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. - 2. [dopln.] vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-820-4. - S. 112-117. 
 
BEE006 Trestné činy všeobecne nebezpečné proti životnému prostrediu : 16. kapitola / Miroslava Vráblová. 
In: Prípadové štúdie z trestného práva hmotného. - 2. [dopln.] vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-820-4. - S. 95-99. 
 
Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 
Počet záznamov: 1 
 
BEF001 Novela Zákonníka práce a aplikačné problémy s ňou súvisiace / Helena Barancová. 
In: Pracovné právo 2020 [online] : odborná konferencia, 9. november 2020, online živé vysielanie cez internet 
(online streaming) : zborník referátov. - [1. vyd.]. - Wien: EU Generation, Dagmar Zboray, 2020. - ISBN 978-3-
9504554-6-5. - S. 20-65. 
 
Dizertačné a habilitačné práce 
Počet záznamov: 4 
 
DAI001 Ľudská dôstojnosť - pojem a interpretácia / Katarína Kuklová; školiteľ: Marek Šmid. - [1. vyd.]. - 
Dizertačná práca PhD.; obháj. 9-.-1.2019. - 3.4.3 ústavné právo. - Trnava : [s.n.], 2019. - 100 s. 
 
DAI002 Ochrana životného prostredia prostriedkami trestného práva / Dominika Kučerová; školiteľ: Adrián Jalč. 
- [1. vyd.]. - Dizertačná práca PhD.; obháj. 0-.-2.2019. - 3.4.7 trestné právo. - Trnava : [s.n.], 2019. - 104 s. 
 
DAI003 Princíp transparentnosti v správe životného prostredia : vybrané otázky transparentnosti v správe 
životného prostredia na Slovensku / Denis Bede; vedúci práce / školiteľ: Soňa Košičiarová. - [1. vyd.]. - Dizertačná 
práca PhD.; obháj. 6-.-2.2019. - 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva. - Trnava : [s.n.], 2019. - 119 s. 
 
DAI004 Vyporiadanie zrušených a neplatných zmlúv / Veronika Trojčáková; vedúci práce: Kristián Csach. - [1. 
vyd.]. - Dizertačná práca PhD.; obháj. 8-.-1.2020. - 3.4.11. občianske právo. - Trnava : [s.n.], 2019. - 177 s. 
 
Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
Počet záznamov: 12 
 
EDI001 Danecka Daria/Liżyńska Katarzyna/Płońska Anna/Radecki Wojciech/Sawicki, W. Janusz: Polskie, 
czeskie i słowackie prawo wykroczeń / Soňa Košičiarová. 
In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : Zeitschrift 
für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 71-74.  
Rec. na: Polskie, czeskie i słowackie prawo wykroczeń / Danecka Daria ...[et al.] : studium prawnoporównawcze. - 
Warszawa: C.H. Beck, 2019. - ISBN 978-83-8158-867-6. - 448 s. 
 
EDI002 Džildžov, Aleko i Marija Nejkova: Administrativno obslužvane / Soňa Košičiarová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 2 
(2020), s. 147-159.  
Rec. na: Administrativno obslužvane / Aleko Džildžov, Marija Nejkova. - Sofija: Avangard Prima, 2018. - ISBN 
978-619-160-945-1. - 290 s. 
 
EDI003 Illýová, Z. - Malatinský, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom / Adriana Švecová (50%), Miriam 
Laclavíková (50%). 
In: Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - Roč. 49, č. 2 (2019), s. 145-147.  
Rec. na: Dva procesy s Vojtechom Tukom / Zuzana Illýová, Michal Malatinský. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer, 
2017. - ISBN 978-80-7552-896-4. - 180 s. 
 
EDI004 Jakub Handrlica Jaderné právo a právní futurismus / Marianna Novotná. 
In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a 
soukromého : Vol. 11. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2020. - 
ISBN 978-80-87488-38-6. - P. 513-514.  
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Rec. na: Jaderné právo a právní futurismus / Jakub Handrlica. - 1. vyd. - Praha: Auditorium, 2019. - ISBN 978-80-
87284-76-6. - 256 s. 
 
EDI005 Lanczová Ingrid. Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska / Peter Vyšný. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 159, č. 8 (2020), s. 661-664.  
Rec. na: Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska / Ingrid Lanczová. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2018. - 
ISBN 978-80-7502-307-0. - 158 s. 
 
EDI006 Maslák, M. - Jakubáč, R.: Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár / Miriam Laclavíková. 
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 3 (2020), s. 393-396.  
Rec. na: Základné ustanovenia / Marek Maslák : §1-2. In: Zákon o pozemkových spoločenstvách : komentár / 
Marek Maslák, Róbert  Jakubáč. - Praha : Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-80-7598-432-6. -  ISBN 978-80-7598-
433-3. 
 
EDI007 Miriam Laclavíková: Slovensko v Československu (1918-1938). Pramene súkromného práva a súdna 
prax / Ingrid Lanczová. 
In: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny [online]. - ISSN 2464-4889. - Roč. 6, č. 1 (2020), s. 2-4.  
Rec. na: Slovensko v Československu (1918 - 1938) / Miriam Laclavíková : pramene súkromného práva a súdna 
prax. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-393-3. - 223 s. 
 
EDI008 Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí / Adriána Švecová. 
In: Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - Vol. 50, no 3 (2020), s. 196-200.  
Rec. na: Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí / Richard Papáč. - [1. vyd.]. - Košice: Dana 
Kušnírová - HistoricKE, 2019. - ISBN 978-80-973120-1-5. - 159 s. 
 
EDI009 Potacs Michael - Tichý Luboš (eds.). Abuse of law / Tomáš Gábriš. 
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 159, č. 1 (2020), s. 74-77.  
Rec. na: Abuse of law / Michael Potacs, Luboš Tichý : Michael Potacs, Luboš Tichý (eds.). - [1. vyd.]. - Beroun: 
Eva Rozkotová, 2017. - ISBN 978-80-87975-63-3. - 364 s. 
 
EDI010 Vyšný, P. - Martišková, M. Praktikum zo svetových dejín štátu a práva / Ingrid Lanczová. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 3 (2020), s. 240-
241.  
Rec. na: Praktikum zo svetových dejín štátu a práva / Peter Vyšný, Monika Martišková. - 2. čiastočne preprac. a 
rozšír. vyd. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. - ISBN 978-80-568-0368-4. - 181 s. 
 
EDI011 Vyšný, P., Svetové dejiny štátu a práva / Ingrid Lanczová. 
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 (2020), s. 64-65.  
Rec. na: Svetové dejiny štátu a práva / Peter Vyšný. - 2., podstatne preprac. a rozšír. vyd. - Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, 2019. - ISBN 978-80-568-0195-6. - 370 s. 
 
EDI012 Walczuk, Konrad: Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-
prawne / Michaela Moravčíková. 
In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 93-95.  
Rec. na: Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej / Konrad Walczuk : aspekty instytucjonalno-
prawne. - [1. wyd.]. - Kraków: Ośrodek myśli politycznej, 2019. - ISBN 978-83-66112-11-7. - 371 s. 
 
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 
Počet záznamov: 2 
 
EDJ001 Chronicle of scholarly events in the field of legal history held in the Slovak Republic in 2018 / Adriana 
Švecová (34%), Miriam Laclavíková (33%), Ingrid Lanczová (33%). 
In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 2084-
4115. - Tom 12, zesz. 3 (2019), s. 451-453. 
 
EDJ002 Profesor Peter Blaho, etika a právo / Marek Šmid. 
In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. - 1. vyd. - 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0313-4. - S. 11-14. 
 
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
Počet záznamov: 19 
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FAI001 Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 
Trnave. 12 / editorka: Adriana Švecová ; recenzenti: Lucia Berdisová, Katarína Kuklová ... [et al.]. - [1. vyd.]. - 
Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - 217 s. - 05.01.2021 - 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/12/AUTI_12-2020_cely-obsah.pdf. - ISBN 978-80-568-
0299-1 
 
FAI002 Ad hoc legislatíva v súkromnom práve = Ad hoc legislation in private law : 14. Lubyho právnické dni : 
medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-20.9. 2019 / Kristián Csach 
(ed.) ; [recenzenti / reviewers: Oľga Ovečková, Monika Jurčová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 263 s. - (Dies 
Luby iurisprudentiae). - ISBN 978-80-7502-422-0 
 
FAI003 Aktuálne otázky azylového práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. 
november 2019 Bratislava, Slovenská republika. 2 / editor: Soňa Košičiarová ; recenzenti: Mária Srebalová, Juraj 
Jankuv. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 166 s. - ISBN 978-80-568-0330-1 
 
FAI004 Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a 
vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a 
Českej republiky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 7.-8. november 2019 Trnava, 
Slovenská republika / [editor: Juraj Jankuv] ; [recenzenti: Marek Šmid, Matej Horvat]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 
akadémie vied, 2020. - 317 s. - ISBN 978-80-568-0336-3 
 
FAI005 Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. / [editorky Andrea Olšovská (50%), 
Veronika Trojčáková (50%)] ; [recenzenti Marianna Novotná, Marek Švec]. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - 265 s. - ISBN 978-80-568-0323-3 
 
FAI006 Corporate governance společností s účastí státu / Kristián Csach (50%), Bohumil Havel (eds.) ; 
[recenzovali: Oľga Ovečková, Tomáš Dvořák]. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. - xvi, 237 s. - (Právní 
monografie). - ISBN 978-80-7598-896-6 
 
FAI007 Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov [online] : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave / zostavovatelia: Michal Maslen 
(50%), Ľubica Masárová (50%) ; recenzenti: Zuzana Hamuľáková, Martin Dufala. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská 
univerzita, Právnická fakulta, 2019. - 28.05.2020 - http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2020/02/Zbornik_Maslen-M.-Masarova-L.-Environment%C3%A1lne-pr%C3%A1va-a-
vyu%C5%BE%C3%ADvanie-pr%C3%ADrodn%C3%BDch-zdrojov.pdf. - ISBN 978-80-568-0320-2 
 
FAI008 Európsky sociálny model a jeho úlohy / Miloš Lacko (ed.) ; recenzenti: Martin Štefko, Jana Žuľová. - [1. 
vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva 
Slovenskej akadémie vied, 2020. - 205 s. - ISBN 978-80-568-0204-5 
 
FAI009 Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva / 
Bohumil Havel, Lucia Žitňanská (50%) (eds.) ; [recenzovali: Zuzana Nevolná, Josef Kotásek]. - 1. vyd. - Praha : 
Wolters Kluwer ČR, 2020. - xiv, 257 s. - ISBN 978-80-7598-892-8 
 
FAI010 Judikatúra vo veciach potravinového práva : (úradné kontroly potravín) / zostavili Jozef Milučký, Samuel 
Rybnikár (33%), Tomáš Gábriš (33%) ; [recenzenti: Mária Srebalová, Erika Čanádyová]. - [1. vyd.]. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2020. - 549 s. - ISBN 978-80-571-0185-7 
 
FAI011 Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku : 
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Adrián Jalč (ed.) ; [recenzenti: Miroslava Vráblová, Miloš Lacko]. - 
[1. vyd.]. - Praha : Leges, 2020. - 185 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-448-0 
 
FAI012 Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 4 / Zuzana Adamová (ed.) ; recenzenti: Tomáš Gábriš, 
Pavel Koukal, Michal Koščík, Eduard Szattler. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 229 s. - ISBN 
978-80-568-0329-5 
 
FAI013 Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický 
dokument] = Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses 
: Trnavské právnické dni / editor: Andrea Olšovská ; recenzenti: Jana Žuľová, Ján Horecký. - 1. vyd. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2020. - 1 CD, 181 s. - (Dies iuris Tyrnavienses). - ISBN 978-80-571-0308-0 
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FAI014 Právno-historické trendy a výhľady = Legal-historical trends and perspectives : 5. / Adriana Švecová 
(50%), Ingrid Lanczová (50%) (eds.) ; [recenzenti / reviewers Tomáš Gábriš, Miriam Laclavíková, Ivana Šošková]. 
- [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 220 s. - ISBN 978-80-568-0290-8 
 
FAI015 Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie 
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020. 16 / editori: Marianna 
Novotná (50%), Andrea Olšovská (50%) ; recenzenti: Helena Barancová, Ivan Šimovček ... [et al.]. - [1. vyd.]. - 
Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - 1 CD, [281 s.]. - ISBN 978-80-568-0282-3 
 
FAI016 Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie / Miroslava Vráblová (ed.) ; [recenzenti: Ivan Šimovček, Ondrej Laciak]. - 1. vyd. - Praha : 
Leges, 2019. - 389 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-420-6 
 
FAI017 Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. 
doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. / editor: Dagmar Lantajová ; recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Šabo, Viliam 
Karas. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 296 s. - ISBN 978-80-568-0324-0 
 
FAI018 Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government [online] : zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie konanej v dňoch 9.-10.mája 2019 v Trnave / zostavovatelia: Michal Maslen (50%), Ľubica Masárová 
(50%) ; recenzenti: Matej Horvát, Petra Janeková. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 
2019. - 124 s. - 28.05.2020 - http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik_Maslen-M.-
Masarova-L.-Verejna-sprava-pravo-na-spravodlivy-proces-a-e-government.pdf. - ISBN 978-80-568-0321-9 
 
FAI019 Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania / Martina Gajdošová (50%), Soňa 
Košičiarová (50%) (eds.) ; [recenzenti: Helena Barancová, Marek Káčer]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2019. - 187 s. - ISBN 978-80-568-0311-0 
 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
Počet záznamov: 8 
 
GII001 Editorial / John Berry, Miloš Lichner, Selvaraj Subramanian, Andrea Shahum, Vladimír Krčméry, Marek 
Šmid, Georgius Herdics. 
In: Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. VŠ 
ZSP sv. Alžbety a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. - ISSN 1337-7515. - Vol. 14, no. 1 
(2020), p. 5-6. - WOS.  
 
GII002 Editoriál k jarnej edícii Societas et iurisprudentia 2020 = Editorial for spring edition of the Societas et 
iurisprudentia 2020 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 1 
(2020), s. 11-18. 
 
GII003 Editoriál k jesennej edícii Societas et iurisprudentia 2020 = Editorial for autumn edition of the Societas et 
iurisprudentia 2020 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 3 
(2020), s. 13-20. 
 
GII004 Editoriál k letnej edícii Societas et iurisprudentia 2020 = Editorial for summer edition of the Societas et 
iurisprudentia 2020 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 3 
(2020), s. 13-20. 
 
GII005 Editoriál k zimnej edícii Societas et iurisprudentia 2020 = Editorial for winter edition of the Societas et 
iurisprudentia 2020 / Jana Koprlová. 
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 8, č. 4 
(2020), s. 13-20. 
 
GII006 K životnému jubileu Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. / Dagmar Lantajová. 
In: Tridsať rokov slobody a právo : zborník príspevkov vydaný pri príležitosti 60. narodenín Dr. h. c. prof. doc. 
JUDr. Mareka Šmida, PhD. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 
univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0324-0. - S. 10-12. 
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GII007 Pavol Klos, profesor uhorského práva na Trnavskej univerzite : známi i neznámi autori starej Trnavskej 
univerzity LIII. / Erika Juríková, Adriana Švecová (50%). 
In: Novinky z radnice : život a kultúra Trnavy. - ISSN 1339-8989. - Roč. 31, č. 6 (júl) (2020), s. 10-11. 
 
GII008 Pomýlil sa Coelho? / Peter Toth-Vaňo. 
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 26, č. 9 
(2020), s. 8-9.  
 
 
 
Štatistika publikácií: 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 19 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 5 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách 2 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 10 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 48 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 2 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 3 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 30 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 51 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 24 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 143 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 24 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 6 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 4 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 12 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 2 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) 19 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 8 
Spolu: 433 
 
 
Pripravila: Mgr. Alena Štefanovičová 
19. 7. 2021 


