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TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2021 

(k 2.5.2022) 

 

Prehľad publikácií učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 2021: 

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, 

ABD) 

Počet záznamov: 39 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (10) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (6) 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách (4) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (6) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (8) 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, 

EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 29 

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (2) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

(23) 

 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, 

CDD, AGJ) 

Počet záznamov: 0 

 

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 (3) 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (2) 

 

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: 341 

 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách (15) 
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (18) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (51) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (41) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (47) 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (3) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (109) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (37) 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2) 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (4) 

 

Skupina N - Nezaradené 

Počet záznamov: 25 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 

GHG Práce zverejnené na internete (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (15) 

 

Počet záznamov spolu: 439 

 

Menný zoznam publikácií: 

 

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 10 

 

AAA001 Dedenie zo zákona a závetu podľa I. návrhu uhorského občianskeho zákonníka z roku 

1900 : (edícia vybraných častí dôvodovej správy) / Adriana Švecová. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 

139 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-559-3 

 

AAA002 Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 

1900 : (vo vybraných právnohistorických a lingvistických súvislostiach) / Adriana Švecová (70%), 

Peter Gergel (30%). - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 191 s. - (Student). - ISBN 978-80-7502-558-6 

 

AAA003 Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave / Miriam Laclavíková 

(40%), Adriana Švecová (60%). - 2. dopl. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 218 s. - (Teoretik). - ISBN 

978-80-7502-540-1 

 

AAA004 Dovolanie v trestnom konaní - judikatúra / Libor Duľa, Zuzana Kyjac. - 1. vyd. - Praha : 

Leges, 2021. - 119 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-556-2 

 

AAA005 Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v Európskej únii / Miloš Lacko. - 1. vyd. - 

Praha : Leges, 2021. - 175 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-588-3 

 

AAA006 Management der Anwesenheit von Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz im Licht der neuen 

Möglichkeiten / Andrea Olšovská, Marek Švec; recenzenti: Jana Žuľová, Martin Kubinec, Václav 
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Kupec, Jan Horecký. - 1. vyd. - Hürth : Wolters Kluwer Deutschland, 2021. - 142 s. - ISBN 978-3-

452-30013-3 

 

AAA007 Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti / Marek Káčer (85%), 

Peter Šajmovič (15%); [recenzenti: Tomáš Sobek, Michal Lipták, Peter Wilfling]. - 1. vyd. - Praha : 

Leges, 2021. - 188 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/18008.pdf. - ISBN 978-80-7502-487-9 

 

AAA008 Rímskoprávne vplyvy na súčasnú právnu úpravu vôd : vedecká monografia / Michal 

Maslen; [recenzenti: Vojtech Vladár, Eva Szabová, Ľubica Masárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. 

- 155 s. - (Teoretik) - http://ukftp.truni.sk/epc/17799.pdf. - ISBN 978-80-7502-419-0 

 

AAA009 Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus : (československá rozvodová súdna 

prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia) / Miriam Laclavíková (50%), Viera Záteková-Valková (50%); 

[recenzenti: Adriana Švecová, Tomáš Gábriš, Róbert Dobrovodský]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 

164 s. - (Litera scripta manet) - http://ukftp.truni.sk/epc/18039.pdf. - ISBN 978-80-7502-490-9 

 

AAA010 Ústava rímskej republiky / Marek Prudovič. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 179 s. - 

(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-545-6 

 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 5 

 

AAB001 Autorské diela, iné predmety ochrany a ich použitie / Zuzana Adamová (70%), Richard 

Bednárik (15%), Marianna Novotná (15%). - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 

2021. - 131 s. - ISBN 978-80-568-0235-9 

 

AAB002 Pozemkové úpravy z právneho hľadiska : (vrátane problematiky záhradkových osád a 

usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC) / Marek Maslák; 

[recenzenti: Monika Jurčová, Ján Štiavnický, Daniela Babila, Marta Hlavatá]. - 1. vyd. - Bratislava : 

Wolters Kluwer SR, 2020. - 130 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/17919.pdf. - ISBN 978-80-571-0229-8 

 

AAB003 Právne dejiny Latinskej Ameriky : predkoloniálne obdobie / Peter Vyšný (70%), Ján 

Puchovský (30%); recenzenti: Markéta Křížová, Radoslav Hlúšek, Ingrid Lanczová. - [1. vyd.]. - 

Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 159 s. - http://ukftp.truni.sk/epc/17788.pdf. - ISBN 

978-80-568-0216-8 

 

AAB004 Právne dejiny Latinskej Ameriky [print] : koloniálne obdobie a obdobie nezávislých štátov / 

Peter Vyšný (60%), Ján Puchovský (40%). - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 

2021. - 333 s. - ISBN 978-80-568-0424-7 

 

AAB005 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 

pozemkov – komentár [online] : nový komentár k zákonu č. 504/2003 Z. z. / Marek Maslák; 

recenzenti: Monika Jurčová, Jozef Štefanko. - [1. vyd.]. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. - 95 s. - 

ISBN 978-80-8186-069-0. - Popis urobený: 21.09.2021 - Spôsob prístupu: https://www.epi.sk/clanok-

z-titulky/zakon-o-najme-polnohospodarskych-pozemkov-komentar-tt-epi.htm. 
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Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Počet záznamov: 6 

 

ABA001 Jednotná pravidla : kapitola 2 (Řím 1) / Kristián Csach (16%), Naděžda Rozehnalová, 

Ľubica Gregová Širicová, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans, Klára Drličková. 

In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-

0. - S. 35-240. 

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Rozehnalová, Naděžda ; Gregová Širicová, Ľubica ; Kyselovská, 

Tereza ; Valdhans, Jiří ; Drličková, Klára] 

 

ABA002 Ostatní ustanovení : kapitola 3 (Řím 1) / Kristián Csach (11%), Iveta Rohová, Tereza 

Kyselovská, Naděžda Rozehnalová, Ľubica Gregová Širicová, David Sehnálek. 

In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-

0. - S. 241-302. 

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Rohová, Iveta ; Rozehnalová, Naděžda ; Gregová Širicová, Ľubica ; 

Kyselovská, Tereza ; Sehnálek, David] 

 

ABA003 Teoretické a pojmové východiská dokazovania v prípravnom konaní : [1. kapitola] / 

Veronika Poliaková. 

In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 13-64, [3,42 AH]. 

 

ABA004 Vybrané dôkazne prostriedky : [4. kapitola] / Norbert Halas (30%), Barbora Kollárová 

(26%), Veronika Poliaková (44%). 

In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 121-222. 

 

ABA005 Zastúpenie v občianskom práve hmotnom : kapitola 1. / Monika Jurčová. 

In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 

978-80-7400-836-8. - S. 1-111. 

 

ABA006 Zastúpenie v obchodnom práve : kapitola 3. / Zuzana Nevolná. 

In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 

978-80-7400-836-8. - S. 173-230, [3,98 AH]. 

 

 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách 

Počet záznamov: 4 

 

ABB001 Criminal Cases Related to Slovak Citizens at the Court of Justice of the European Union 

[print, electronic] / Libor Klimek (80%), Eva Szabová (10%), Simona Ferenčíková (10%). 

In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 8, č. 4 (2021), s. 268-302 [3,17 AH] [online]. 

 

ABB002 Hlavné pojednávanie : Tretia časť, tretia hlava : (§ 246-290) / Adrián Jalč (9,03%), Eva 

Szabová (30,50%), Eduard Burda, Timotej Baďo, Stanislav Mihálik, Filip Vincent, Lukáš Turay, 

Tomáš Lisánsky. 

In: Trestný poriadok II : komentár : $ 196 - 569. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-

80-89603-88-6. - S. 359-536 [print]. 
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[Spoluautori: Szabová, Eva ; Burda, Eduard ; Baďo, Timotej ; Mihálik, Stanislav ; Vincent, Filip ; 

Turay, Lukáš ; Lisánsky, Tomáš] 

 

ABB003 Súd a osoby zúčastnené na konaní : Prvá časť, druhá hlava : (§ 11-54a) / Ivan Šimovček 

(18,65%), Jozef Čentéš, Marta Kolcunová, Denisa Hamranová, Ondrej Laciak. 

In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-80-

89603-88-6. - S. 109-302 [print]. 

[Spoluautori: Čentéš, Jozef ; Kolcunová, Marta ; Hamranová, Denisa ; Laciak, Ondrej] 

 

ABB004 Zaistenie osôb a vecí : Prvá časť, štvrtá hlava : (§ 71-112) / Ondrej Prikryl, Tomáš Strémy, 

Lilla Ozoráková, Miroslava Vráblová (25,72%). 

In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-80-

89603-88-6. - S. 339-580 [print]. 

[Spoluautori: Strémy, Tomáš ; Ozoráková, Lilla ; Vráblová, Miroslava] 

 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 6 

 

ABC001 Bezdůvodné obohacení, jednatelství bez příkazu a předsmluvní odpovědnost : kapitola 3 

(Řím 2) / Kristián Csach (39%), Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová, David Sehnálek. 

In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-

0. - S. 427-466. 

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Rozehnalová, Naděžda ; Kyselovská, Tereza ; Sehnálek, David] 

 

ABC002 Nezákonný, resp. neprípustný dôkaz : [2. kapitola] / Barbora Kollárová. 

In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 65-91. 

 

ABC003 Ostatní ustanovení : kapitola 6 (Řím 2) / Kristián Csach (8%), Iveta Rohová, Tereza 

Kyselovská, Jiří Valdhans, David Sehnálek. 

In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-

0. - S. 533-576. 

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Rohová, Iveta ; Kyselovská, Tereza ; Valdhans, Jiří ; Sehnálek, David] 

 

ABC004 Společná pravidla : kapitola 5 (Řím 2) / Kristián Csach (48%), Ľubica Gregová Širicová, Jiří 

Valdhans, Tereza Kyselovská. 

In: Nařízení Řím 1 : komentář. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-971-

0. - S. 482-532. 

[Spoluautori: Csach, Kristián ; Gregová Širicová, Ľubica ; Kyselovská, Tereza ; Valdhans, Jiří] 

 

ABC005 Teória plodov z otráveného stromu : [3. kapitola] / Norbert Halas. 

In: Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprocesné aspekty. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-504-3. - S. 93-120. 

 

ABC006 Zastúpenie v pracovnom práve : kapitola 4. / Andrea Olšovská. 

In: Zastúpenie v súkromnom práve. - 2. [rozšír. a preprac. vyd.]. - Praha: C.H. Beck, 2021. - ISBN 

978-80-7400-836-8. - S. 231-262. 

 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 
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Počet záznamov: 8 

 

ABD001 Forma náhrady nemajetkovej ujmy pozostalého [electronic] : 2. kapitola / Jozef Štefanko. 

In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania 

a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - ISBN 978-80-

568-0466-7. - S. 51-70 [online]. 

 

ABD002 Koncept nemajetkovej ujmy pozostalých a jej náhrady [electronic] : 1. kapitola / Peter 

Mészáros. 

In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania 

a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - ISBN 978-80-

568-0466-7. - S. 9-50 [online]. 

 

ABD003 Krehkosť poškodeného ako osobitný faktor pri náhrade nemajetkovej ujmy [electronic] : 3. 

kapitola / Jozef Štefanko. 

In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania 

a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - ISBN 978-80-

568-0466-7. - S. 71-101 [online]. 

 

ABD004 Odstúpenie a vypovedanie kolektívnej zmluvy a dohôd uzatváraných s príslušným 

odborovým orgánom, odvolanie súhlasu príslušným odborovým orgánom : 6. kapitola / Andrea 

Olšovská (50%), Veronika Trojčáková (50%). 

In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 2. dopln. a preprac. vyd. - 

Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0374-5. - S. 249-269. 

 

ABD005 Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby : Tretia časť, druhá hlava : (§ 241-245) / 

František Mozner (26.925%), Lukáš Turay (26.925%), Adrián Jalč (46.15%). 

In: Trestný poriadok II : komentár : $ 196 - 569. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-

80-89603-88-6. - S. 333-359 [print]. 

 

ABD006 Priamy a nepriamy účinok práva Európskej únie a zodpovednosť členského štátu za škodu 

[electronic] : 4. kapitola / Peter Varga. 

In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania 

a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - ISBN 978-80-

568-0466-7. - S. 102-148 [online]. 

 

ABD007 Skončenie pracovného pomeru so zástupcom zamestnancov : 4. kapitola / Marek Švec, Ján 

Horecký, Andrea Olšovská (40%). 

In: Odborová organizácia : postavenie a pracovnoprávne nároky. - 2. dopln. a preprac. vyd. - 

Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0374-5. - S. 165-197. 

 

ABD008 Všeobecné ustanovenia o úkonoch trestného konania : Prvá časť, tretia hlava : (§ 55-70) / 

Ivan Šimovček. 

In: Trestný poriadok I : komentár : $ 1 - 195. - 1. vyd. - Bratislava: C.H. Beck, 2021. - ISBN 978-80-

89603-88-6. - S. 302-339 [print]. 

 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Počet záznamov: 1 
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ACA001 Praktické prípady z rímskeho práva / Herbert Hausmaninger, Peter Blaho, Veronika 

Kleňová (8%); [recenzie: Michal Skřejpek, Petr Dostalík]. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - 337 s. - (Slovenské praktiká) - http://ukftp.truni.sk/epc/17917.pdf. - 

ISBN 978-80-7380-827-3 

 

 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 2 

 

ACB001 Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku [online] / Adriana 

Švecová. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej 

univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - 105 s. - ISBN 978-80-

568-0243-4 

 

ACB002 Zodpovednosť za škodu v civilnom práve : vybrané skutkové podstaty / Marianna Novotná. 

- 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. - 236 s. - ISBN 978-80-

224-1938-3 

 

 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydaných v zahr.vydavateľstvách 

Počet záznamov: 15 

 

ACC001 Cestovný ruch / Monika Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

239-277. 

 

ACC002 Druhy trestov : [kapitola] 17 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 155-180 [print]. 

 

ACC003 Obchodné spoločnosti a družstvo : kapitola 2 / Zuzana Nevolná, Milan Ďurica. 

In: Obchodné právo. - 3. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-

80-7380-847-1. - S. 87-230. 

 

ACC004 Obchodné záväzkové vzťahy : kapitola 3 / Zuzana Nevolná, Pavol Kubíček, Alexander 

Škrinár, Radka Kolkusová. 

In: Obchodné právo. - 3. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-

80-7380-847-1. - S. 231-346 [8,9 AH]. 

[Spoluautori: Kubíček, Pavol ; Škrinár, Alexander ; Kolkusová, Radka] 

 

ACC005 Poskytovanie služieb spotrebiteľom / Monika Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

220-238, [1,52 AH]. 

 

ACC006 Predzmluvné štádium a kontrola procesu uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy / Monika 

Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

39-76. 

 

ACC007 Spotrebiteľská kúpa tovaru / Monika Jurčová. 
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In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

189-219. 

 

ACC008 Spotrebiteľská zmluva / Monika Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

77-120. 

 

ACC009 Trestné činy právnických osôb : [kapitola] 13 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - 2. aktual. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-846-4. - S. 427-462 [print]. 

 

ACC010 Trestné činy proti iným právam a slobodám : [kapitola] 31 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 516-538 [print]. 

 

ACC011 Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti : [kapitola] 24 / Darina Mašľanyová, Štefan 

Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 303-329 [print]. 

 

ACC012 Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu : [kapitola] 6 / Miroslava 

Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - 2. aktual. vyd. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-846-4. - S. 185-215 [print]. 

 

ACC013 Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu : [kapitola] 28 / Miroslava 

Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 402-431 [print]. 

 

ACC014 Úvod do ochrany spotrebiteľa / Monika Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

17-38. 

 

ACC015 Vynútenie ochrany spotrebiteľa / Marek Maslák. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

121-188. 

 

 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 18 

 

ADE001 Cezhraničné zaisťovanie digitálnych dôkazov ako prostriedok boja proti závažnej trestnej 

činnosti [print, electronic] = Cross-border taking of digital evidence as a means of combating serious 

crime / Lucia Hrdličková. 

In: Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis. - ISSN 2533-4387. - Roč. 6, č. 3 (2021), s. 

260-284 [print, online]. 

 

ADE002 Fiscal barriers to trade within the EU internal market / Peter Varga. 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Vol. 14, 

no. 1 (2021), p. 473-485. 
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ADE003 Good manners and the prohibition on the abuse of rights in Slovak labor law [online] / 

Viktor Križan. 

In: Białostockie studia prawnicze = Bialystok legal studies. - ISSN 2719-9452. - Vol. 26, nr. 2 (2021), 

p. 95-105. 

 

ADE004 History of mandatory premarital health examinations [print, online] / Ingrid Lanczová. 

In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Roč. 11, č. 4 

(2021), s. 682-690 [print, online]. 

 

ADE005 Human rights, freedoms and the limits of their limitation in a time of pandemic / Karin 

Vrtíková. 

In: Littera Scripta [online]. - ISSN 1805-9112. - Vol. 13, iss. 2 (2020), p. 111-121. 

 

ADE006 Iusta causa traditionis: Obligačný právny úkon zaväzujúci k prevodu vlastníctva alebo 

účel odovzdania? [online] = Iusta causa traditionis: Obligation relationship or purpose of a delivery? / 

Veronika Kleňová. 

In: Časopis pro právní vědu a praxi = Journal of jurisprudence and legal practice. - ISSN 1210-9126. - 

Roč. 29, č. 4 (2021), s. 725-739 [print, online]. 

 

ADE007 Koronakríza a jej dopad na väzenskú politiku v Slovenskej republike = Die Corona-Krise 

und ihre Auswirkungen auf die Gefängnispolitik in der Slowakischen Republik / Miroslava 

Vráblová. 

In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 20, 

č. 3 (2021), s. 176-182. 

 

ADE008 Principles of civil service as an element of the modern state [print, electronic] / Róbert 

Gyuri, Michaela Moravčíková (50%). 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Roč. 14, 

č. 2 (2021), s. 141-156 [print, online]. 

 

ADE009 Prohibition of discriminatory taxation in European Union law = Zakaz 

dyskryminacyjnego opodatkowania w prawie Unii Europejskiej / Peter Varga. 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Tom 13, 

nr 2 (2020), s. 533-544. 

 

ADE010 Prvotná okupácia ako spravodlivý titul španielskej conquisty Ameriky [online] / Peter 

Vyšný. 

In: Právnické listy. - ISSN 2533-736X. - Roč. 9, č. 2 (2021), s. 8-13 [print, online]. 

 

ADE011 Right to education in the Slovak Republic / Michal Maslen. 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Vol. 14, 

no. 1 (2021), p. 263-273. 

 

ADE012 Slovak National Council and (un)implemented principles of parliamentarism between 

1944 and 1992 / Tomáš Gábriš. 

In: Central European Papers. - ISSN 2336-3312. - Vol. 3, iss.1 (2020), p. 9-25. 

 

ADE013 Teória spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu = The Theory of Just War by Francisco de 

Vitoria / Peter Vyšný. 
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In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 160, č. 9 (2021), s. 

759-778. - Scopus. 

 

ADE014 The victims and the sufficiency of their rights in the criminal justice system = Ofiary i 

wystarczalność ich praw w systemie sprawiedliwości karnej / Miloš Deset (50%), Eva Szabová 

(50%). 

In: TEKA Komisji prawniczej = TEKA Commission of legal sciences. - ISSN 1899-7694. - Tom 13, 

nr 2 (2020), s. 137-145. 

 

ADE015 Ukončenie zmluvy o zájazde pre mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti v období pandémie 

COVID-19 = Termination of the package travel contract by the traveller in the event of unavoidable 

and extraordinary circumstances / Monika Jurčová. 

In: Studia turistica [online]. - ISSN 1804-252X. - Vol. 12, nr 1, (2021), s. 17-25. 

 

ADE016 Wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego i procesowego w Republice 

Słowackiej / Kristián Csach; tlum. z jęz. słowackiego Bolesław Banaskiewicz. 

In: Kwartalnik prawa prywatnego. - ISSN 1230-7173. - Rok: 29, z. 3 (2020), s. 577-590. 

 

ADE017 Zákaz zneužitia verejných subjektívnych práv a slobôd [online] = Prohibition on the abuse 

of public subjective rights and freedoms / Soňa Košičiarová. 

In: Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. - ISSN 0323-0619. - Roč. 67, č. 4 (2021), s. 77-91 [print, 

online]. 

 

ADE018 Zu aktuellen Entwicklungen im slowakischen Familienrecht in den Jahren 2020-2021 / 

Róbert Dobrovodský; [recenzovala Andrea Nagel]. 

In: FamRZ - Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - ISSN 0044-2410. - Jahrg. 68, Heft 18 (2021), 

S. 1452-1455. 

 

 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 51 

 

ADF001 Advokátske povolanie v post-profesijnom svete: Poslanie advokácie v ústavnom štáte = 

Private-practice legal profession in the post-professional world: Mission of the private-practice 

legal profession in the constitutional state / Tomáš Gábriš. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 

Roč. 27, č. 1-2 (2021), s. 32-39. 

 

ADF002 Advokátsky koncipient v konaní o európskom zatýkacom rozkaze = Legal trainee in 

European arrest warrant proceedings / Barbora Kollárová. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 3 (2021), s. 348-

358. 

 

ADF003 Agreement on withdrawal in labor relations and limits of labour law regulation / Veronika 

Zoričáková. 

In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 

scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 3, no. 2 (2020), p. 18-30. 

 

ADF004 Cezhraničná koordinácia v oblasti rodinných dávok = Cross-border coordinationin the 

field of family benefits / Miloš Lacko. 
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In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 2 (2021), s. 86-113. 

 

ADF005 Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva / Marek 

Prudovič. 

In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 13, č. 2 (2021), s. 76-83 [print, online]. 

 

ADF006 Direct democracy as a concept = Priama demokracia ako concept / Samuel Csóka. 

In: Prohuman [online] : odborný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, 

pedagogiky, sociálnej politiky a zdravotníctva. - ISSN 1338-1415. - Feb. 3 (2021), [3 s.]. 

 

ADF007 Dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného 

práva = Permitted ways of using force of threat by force under the conditions of current 

international law / Laura Bačová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 8, č. 1 (2020), s. 109-132. 

 

ADF008 Exposing others to human immunodeficiency virus in the context of criminal law / Adrián 

Jalč. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 

Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 27-35. 

 

ADF009 GDPR and its implementation in the internal environment of employee representatives – 

the case of the Czech Republic and Slovakia / Peter Mészáros. 

In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 

scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 3, no. 2 (2020), p. 31-43. 

 

ADF010 História povinného očkovania na území Slovenska / Ingrid Lanczová. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 12, č. 2 (2021), s. 15-20. 

 

ADF011 Insurance and savings in the retirement system of the Slovak Republic / Miloš Lacko. 

In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international 

scientific journal. - ISSN 2644-4542. - Vol. 3, no. 2 (2020), p. 44-55. 

 

ADF012 Jednotný civilný delikt alebo oddelené režimy zmluvnej a mimozmluvnej náhrady škody? / 

Marianna Novotná. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 6 (2021), s. 215-222 [print]. 

 

ADF013 K uchovaniu a vydaniu počítačových údajov z obsahu mobilných telefónov v trestnom 

konaní = Storage and disclosure of computer data from mobile phones in criminal procedure / 

Norbert Halas. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 

803-811. 

 

ADF014 Kolektívne pracovné právo a kolektívna zmluva v československom práve 20. a 30. rokov 

20. storočia [electronic] = Collective labour law and collective agreement in the Czechoslovak law 

of the 1920s and 1930s : (proklamácie, legislatívne návrhy, sociálne očakávania a ideály) : 

(proclamations, legislative drafts, social expectations and ideals) / Miriam Laclavíková (50%), 

Tomáš Gábriš (50%). 

In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 8, č. 4 (2021), s. 216-237 [online]. 
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ADF015 Koronakríza a jej dopad na kriminalitu v Slovenskej republike = Corona crisis and its 

impact on crime in the Slovak Republic / Miroslava Vráblová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 1 (2021), s. 91-106. 

 

ADF016 Limity diskrécie prezidenta Slovenskej republiky pri udeľovaní poverenia na zostavenie 

vlády = Discretion limits of president of Slovak Republic in granting the mandate for government 

formation / Jakub Neumann. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 3 (2021), s. 382-

394. 

 

ADF017 Náhradné výživné v kontexte novely zákona č. 489/2021 Z.z. [online] = Alimony benefit in 

the context of the amendment to the act no. 489/2021 coll. / Martina Kováčiková. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 4 (2021), s. 102-117 [online]. 

 

ADF018 Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu a vyporiadanie medzi 

jej účastníkmi / Veronika Zoričáková. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 2 (2021), s. 57-67. 

 

ADF019 Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu 

korporačného práva a civilného procesu / Kristián Csach. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 2 (2021), s. 42-56. 

 

ADF020 Neplatnosť právnych úkonov a rekodifikácia občianskeho práva / Milan Hlušák. 

In: Justičná revue [print] : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 8-9 

(2021), s. 1006-1019. 

 

ADF021 Nepriamy účinok práva Európskej únie v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie = 

Indirect effect of the European Union law in the case law of the Court of Justice of the European 

Union / Peter Varga. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 1 (2021), s. 69-90. 

 

ADF022 Neprimeranosť obmedzení vo vzťahu k právam osôb vo výkone väzby v konaní o 

európskom zatýkacom rozkaze / Barbora Kollárová. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 12 (2021), s. 

1468-1478 [print]. 

 

ADF023 Obchodovanie s ľuďmi – medzinárodná úprava a medzivojnová Československá republika 

/ Miriam Laclavíková (50%), Matej Parimucha (50%). 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 

Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 59-70. 

 

ADF024 Odporovateľnosť dohodou o započítaní pohľadávok / Martin Maliar. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 4 (2021), s. 131-137. 
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ADF025 Postavenie prokurátora v konaní pred súdom = The position of prosecutor in court 

proceedings / Maroš Čelár. 

In: Projustice [online] : vedecko-odborný internetový časopis pre právo a bezpečnostné vedy. - ISSN 

1339-1038. - Roč. 9, 29.10.2020, [4 s.]. 

 

ADF026 Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby = Assessment (credibility) 

of the cooperative person's testimony / Zuzana Kyjac. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 6-7 (2021), s. 

829-854. 

 

ADF027 Poučenia z histórie slobody prejavu v USA a ich vplyv na case-law ESĽP = Lessons from 

the history of free speech in USA and their impact on the ECHR case-law / Mário Ernest. 

In: Magister officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - S. 40-

55. 

 

ADF028 Poznámky a úvahy k záverom Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie z 28.mája 

2020, C-709/18, týkajúceho sa prezumpcie neviny = Notes and considerations on the conclusions of 

the desicion of the Court of Justice of the European Union of 28 May 2020, C-709/18, Concerning 

the presumption of innocence / Zuzana Kyjac. 

In: Magister officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 5, 

č. 1 (2021), s. 58-64. 

 

ADF029 Pracovné tábory a výkon práce – nútená práca, povinnosť, postih (normatívna báza) 

[online] = Labor camps and work performance – forced labor, duty, punishment (normative basis) / 

Miriam Laclavíková (50%), Branislav Rak. 

In: Forum iuris Europaeum : recenzovaný časopis pre právnu vedu : Zeitschrift für die 

Rechtswissenschaft : journal for legal science. - ISSN 1339-4401. - Roč. 9, č. 2 (2021), s. 61-72 [print, 

online]. 

 

ADF030 Právne zastúpenie v prípade dovolania podaného inou oprávnenou osobou v prospech 

obvineného = Legal representation in the case of appeal on points of law filed by another eligible 

person in favor of the accused / Zuzana Kyjac. 

In: Magister officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 5, 

č. 1 (2021), s. 65-70. 

 

ADF031 Právo na náboženský mier vo svetle rozhodnutia E.S. proti Rakúsku = The right to 

religious peace in the light of the decision E. S. against Austria / Peter Šajmovič. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 1 (2020), s. 92-

100. 

 

ADF032 Právo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie po R 44/2019 / 

Krisitán Csach. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 4 (2021), s. 137-144. 

 

ADF033 Pre-Hispanic Nahua Slavery / Peter Vyšný. 

In: Ethnologia actualis : the journal of ethnographical research. - ISSN 1339-7877. - Vol. 20, No. 2 

(2020), p. 85-112. 

 

ADF034 Prehliadka iných priestorov - súkromné colné sklady = Search of other premises - private 

customs warehouses / Norbert Halas. 
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In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 4 (2021), s. 492-

501. 

 

ADF035 Prvá uhorská zákonná regulácia epidémií / Ingrid Lanczová. 

In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 12, č. 7-8 (2021), s. 3-8. 

 

ADF036 Rok encykliky Laudato si: Sme jedna živá reťaz = Year of the Encyclicyl Laudato si: We 

are one living chain / Michaela Moravčíková. 

In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 31, č. 2 (2021), s. 3-15. 

 

ADF037 Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a obchodné vedenie spoločnosti = 

Employer’s decision on organizational changeand business management of the company / Helena 

Barancová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 2 (2021), s. 21-41. 

 

ADF038 Samovražda a asistovaná samovražda v trestnom a a kánonickom práve [online] = Suicide 

and assisted suicide in criminal law and canon law / Štefan Zeman. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 3 (2021), s. 37-77. 

 

ADF039 Sekulárny štát ako neúspešný projekt(?) = Secular state as an unsuccesful project(?) / 

Jakub Neumann. 

In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 104, č. 4 

(2021), s. 318-328. 

 

ADF040 Trestná zodpovednosť členov obchodných spoločností v kontexte uplatnenia princípu 

ultima ratio = Criminal liability of members of trading companies in the context of the application 

of the ultima ratio principle / Eva Szabová. 

In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. 

- Roč. 9, č. 1 (2021), s. 56-68. 

 

ADF041 Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena 

štatutárneho orgánu : 1. časť / Tomáš Pobijak. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 

Roč. 27, č. 10 (2021), s. 28-35 [print]. 

 

ADF042 Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany člena 

štatutárneho orgánu : 2. časť / Tomáš Pobijak. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 

Roč. 27, č. 11 (2021), s. 31-38 [print]. 

 

ADF043 Trestný postih ako ultima ratio / Tomáš Pobijak. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 11 (2021), s. 

1269-1286 [print]. 

 

ADF044 Ústavnoprávne, medzinárodnoprávne a administratívnoprávne aspekty udeľovania 

politického azylu = Constitutional, international and administrative law aspects of granting asylum 

/ Soňa Košičiarová. 

In: Paneurópske právnické listy [online] : vedecký časopis Paneurópskej vysokej školy. - ISSN 2644-

450X. - Roč. 4, č. 1 (2021), [nestr.]. 
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ADF045 Vianočný zázrak : O výmaze a oživení obchodných spoločností / Krisitán Csach (34%), 

Jozef Zámožík (33%), Peter Mészáros (33%). 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 6 (2021), s. 222-226 [print]. 

 

ADF046 Vplyv rekodifikácie občianskeho práva na právo obchodných spoločností / Lucia Žitňanská. 

In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 11 (2021), s. 

1327-1332 [print]. 

 

ADF047 Vybrané aspekty vývoja inštitútu náhrady nemajetkovej ujmy (v peniazoch) – 

(za)dosťučinenia v rámci osobnostných práv / Peter Mészáros. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 

Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 51-58. 

 

ADF048 Základný právny rámec postavenia vlády v slovenskom ústavnom a politickom systéme v 

rokoch 1938 – 1945 [online] / Adrián Gajarský. 

In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 13, č. 3 (2021), s. 35-50 [print, online]. 

 

ADF049 Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti s cudzím prvkom / Tomáš 

Pobijak. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7. č. 1 (2021), s. 10-14. 

 

ADF050 Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov podľa smernice o reštrukturalizácii a 

insolvencii / Ondrej Majerniček. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 5 (2021), s. 179-185 [print]. 

 

ADF051 Žijeme v čase "kairos" = We are living in the time of "kairos" / Michaela Moravčíková. 

In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 31, č. 3 (2021), s. 3-12. 

 

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

Počet záznamov: 3 

 

ADM001 The legacy of socialist constitutionalism in Slovakia: The right of the Slovak nation to 

self-determination / Gabris, T. 

In: Russian Law Journal. - ISSN 2309-8678. - Vol. 9, iss. 2 (special iss.SI) (2021), p. 70-91. - WOS. - 

SCOPUS. 

WOS 

 

ADM002 The status of professional players between self-employed and employee status: State of the 

art in Slovakia and in East-Central Europe / Gabris, T. 

In: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci = Collected papers of the Law Faculty of the 

University of Rijeka : eng. - ISSN 1330-349X. - Vol. 41, iss. 3 (2020), p. 847-863. - WOS. 

WOS 

 

ADM003 The universality of human rights against cultural relativism: between fiction and reality / 

Marek Káčer. 
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In: The Lawyer quarterly : international journal for legal research. - ISSN 1805-8396. - Vol. 11, iss. 3 

(2021), p. 506-517. - SCOPUS. 

SCOPUS 

 

 

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

Počet záznamov: 2 

 

ADN001 Historické premisy a mantinely kodifikácie občianskeho práva hmotného v Uhorsku = 

Historic premises and limits of the codification of the Hungarian civil substantive law / Adriana 

Švecová. 

In: Studia historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219. - Roč. 25, č. 1 (2021), s. 47-70. - SCOPUS. 

SCOPUS 

 

ADN002 What do we need to resolve after establishing the European Public Prosecutor’s Office in 

the Slovak Republic? / Deset, M. (50%), Klimek, L.. 

In: Slovak Journal of Political Sciences = Slovenská politologická revue. - ISSN 1335-9096. - Vol. 21, 

iss. 1 (2021), p. 79-94. - SCOPUS. 

SCOPUS 

 

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

Počet záznamov: 41 

 

AEC001 Behaviorálne aspekty ochrany spotrebiteľa / Monika Jurčová. 

In: Spotrebiteľské právo. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7598-987-1. - S. 

368-381. 

 

AEC002 Bežné problémy každodenného života v európskom súkromnom práve [print, electronic] / 

Monika Jurčová. 

In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : Základní otázky života, práva a vůbec...!. - 1. vyd. 

- Brno: Masarykova univerzita, 2021. - ISBN 978-80-210-9937-1. - S. 651-660 [print, online]. 

 

AEC003 Dissolution of marriage and its legal consequences in Slovakia during the existence of 

interwar Czechoslovakia (1918–1938) / Miriam Laclavíková (50%), Ingrid Lanczová (50%). 

In: Kulturkampf um die Ehe : Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg. - [1. 

Aufl.]. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2021. - ISBN 978-3-16-159304-8. - S. 127-146. 

 

AEC004 Einfache Gesellschaft auf Aktien - eine neue Rechtsform im slowakischen 

Gesellschaftsrecht / Kristián Csach. 

In: Neue Regelungen für Start-ups und Investoren in MOE : internationale Beiträge zu aktuellen 

Fragen. - 1. Aufl. - [S.l.]: Nomos, 2021. - ISBN 978-3-8487-7909-3. - S. 41-50. 

 

AEC005 Existuje základné právo na azyl? = Is there a fundamental right to asylum? / Soňa 

Košičiarová. 

In: Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám : Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i 

evropského). - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer, 2021. - ISBN 978-80-7598-982-6. - S. 177-186 

[print]. 

 



17 
 

AEC006 Godność człowieka jako podstawa pomocy ofiarom przestępstw - perspektywa słowacka = 

Human dignity as a basis for helping victims of crime - Slovak perspective / Michaela Moravčíková. 

In: Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : ujęcie 

komparatystyczne. - [1. wyd.]. - Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. 

- ISBN 978-83-66344-58-7. - S. 15-34. 

 

AEC007 Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť zmluvy o výkone 

funkcie / Kristián Csach. 

In: Smluvní režim výkonu funkce. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7552-

654-0. - S. 57-72. 

 

AEC008 New package travel act in Slovakia / Monika Jurčová. 

In: Collective Commentary about The New Package Travel Directive. - [1. vyd.]. - Portugalsko: 

ESHTE – Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2020. - ISBN 978-989-99955-7-4. - 

P. 1141-1155 [print, online]. 

 

AEC009 Objekt skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 6 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman 

(50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 67-70 [print]. 

 

AEC010 Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 7 / Darina Mašľanyová, 

Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 71-77 [print]. 

 

AEC011 Obstacles to work due to childcare / Viktor Križan. 

In: Festschrift für Otto Kaufmann Armağanı. - [1. vyd.]. - Istanbul: Legal yayincilik san. ve tic. ltd. 

şti., 2021. - ISBN 978-605-315-920-9. - S. 351-361. 

 

AEC012 Ochranné opatrenia : [kapitola] 19 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 199-211 [print]. 

 

AEC013 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu : [kapitola] 12 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 109-125 [print]. 

 

AEC014 Pojem, účel a systém trestov : [kapitola] 16 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 148-154 [print]. 

 

AEC015 Právo v tekutých časech [print, online] / Karel Eliáš. 

In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : Základní otázky života, práva a vůbec...!. - 1. vyd. 

- Brno: Masarykova univerzita, 2021. - ISBN 978-80-210-9937-1. - S. 87-106 [print, online]. 

 

AEC016 Prohibition of discriminatory taxation in European union law / Peter Varga. 

In: Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy. - [1. vyd.]. - 

Lublin: Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół Wydziału prawa Katolickoiego uniwersytetu 

Lubelskiego, 2020. - ISBN 978-83-959518-6-2. - s. 211-224 [print]. 
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AEC017 Recidíva : [kapitola] 15 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 143-147 [print]. 

 

AEC018 Regulation and jurisdiction regarding issues of consumer sales in Slovakia : chapter 10 / 

Marek Maslák. 

Iné vydanie na rovnakom médiu: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása és 

joggyakorlata Szlovákiában / Marek Maslák. - 2020. 

In: Comparative analysis of national jurisdictions and regulations regarding consumer sales and unfair 

commercial practices : Czechia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia. - [1st ed.]. - Bucharest: C.H. 

Beck, 2020. - ISBN 978-606-18-1051-2. - P. 260-282. 

 

AEC019 Regulation and jurisdiction regarding unfair commercial practices in Slovakia : chapter 5 / 

Peter Mészáros. 

Iné vydanie na rovnakom médiu: A fogyasztói adásvétel egyes kérdéseinek szabályozása és 

joggyakorlata Szlovákiában / Peter Mészáros. - 2020. 

In: Comparative analysis of national jurisdictions and regulations regarding consumer sales and unfair 

commercial practices : Czechia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia. - [1st ed.]. - Bucharest: C.H. 

Beck, 2020. - ISBN 978-606-18-1051-2. - P. 129-148. 

 

AEC020 Reporting by the commission and review : Article 26 / Monika Jurčová. 

In: Collective Commentary about The New Package Travel Directive. - [1. vyd.]. - Portugalsko: 

ESHTE – Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, 2020. - ISBN 978-989-99955-7-4. - 

P. 537-544 [print, online]. 

 

AEC021 Right of the accused to review decisions in criminal proceedings / Ivan Šimovček. 

In: Protection of fundamental rights and freedoms in criminal procedure [online]. - [1. vyd.]. - Praha: 

Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-449-7. - P. 54-66. 

 

AEC022 Rozhodnutia orgánov právnických osôb súkromného práva ako právne úkony [print, 

electronic] / Kristián Csach. 

In: Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám : Základní otázky života, práva a vůbec...!. - 1. vyd. 

- Brno: Masarykova univerzita, 2021. - ISBN 978-80-210-9937-1. - S. 319-326 [print, online]. 

 

AEC023 Skutková podstata trestného činu : [kapitola] 5 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 63-66 [print]. 

 

AEC024 Slowak whistleblowing law after revision - a step forward? / Peter Varga (50%), Veronika 

Zoričáková (50%). 

In: Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and 

Slovenia. - 1. vyd. - Lodz: Lodz University Press, 2021. - ISBN 978-83-8220-639-5. - s. 189-208 

[print]. 

 

AEC025 Súbeh trestných činov : [kapitola] 14 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 137-142 [print]. 

 

AEC026 Subjekt skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 8 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman 

(50%). 
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In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 78-83 [print]. 

 

AEC027 Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu : [kapitola] 9 / Darina Mašľanyová, 

Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 84-91 [print]. 

 

AEC028 The feast of insignificance of small modular reactors in international nuclear law / Jakub 

Handrlica, Marianna Novotná (50%). 

In: Czech yearbook of public and private international law = Česká ročenka mezinárodního práva 

veřejného a soukromého : Vol. 12. - ISSN 1805-0565. - [1st ed.]. - Praha: Česká společnost pro 

mezinárodní právo, 2021. - ISBN 978-80-87488-42-3. - s. 327-336 [print]. 

 

AEC029 The Russian Revolution and its legacies in the socio-political transformations in Central 

and Eastern Europe / Michaela Moravčíková. 

In: Hundred years of the Russian Revolution : its legacies in perspective. - Singapore: Springer 

Nature, 2021. - ISBN 978-981-33-4784-7. - P. 213-229. 

 

AEC030 Trestná súčinnosť a účastníctvo : [kapitola] 13 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 126-136 [print]. 

 

AEC031 Trestná zodpovednosť mladistvých : [kapitola] 21 / Miroslava Vráblová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 223-235 [print]. 

 

AEC032 Trestné činy proti rodine a mládeži : [kapitola] 25 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman 

(50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 330-345 [print]. 

 

AEC033 Trestné právo Európskej únie : [kapitola] 22 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 236-251 [print]. 

 

AEC034 Trestný čin : [kapitola] 4 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 54-62 [print]. 

 

AEC035 Ukladanie trestov : [kapitola] 18 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 181-198 [print]. 

 

AEC036 Výchozí zákonná pravidla výkonu funkce člena orgánu / Karel Eliáš. 

In: Smluvní režim výkonu funkce. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7552-

654-0. - S. 9-22. 

 

AEC037 Vývinové štádiá trestného činu : [kapitola] 11 / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman (50%). 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 101-108 [print]. 
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AEC038 Význam kriminalistiky z pohľadu ochrany slobody človeka / Ivan Šimovček. 

In: Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti. - 1. vyd. - 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. - ISBN 978-80-7623-065-1. - S. 52-64. 

 

AEC039 Zánik trestnosti a trestu : [kapitola] 20 / Eva Szabová. 

In: Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. - 4. aktual. a dopl. vydanie. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 212-222 [print]. 

 

AEC040 Zásady trestného konania z pohľadu ochrany slobody človeka / Ivan Šimovček. 

In: Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a 

praxi : pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. - [1. vyd.]. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. - ISBN 978-80-7380-829-7. - S. 54-70. 

 

AEC041 Zmluvné povinnosti a zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o výkone funkcie a vplyv 

zmluvných dojednaní na sankčný a zodpovednostný režim člena orgánu / Lucia Žitňanská. 

In: Smluvní režim výkonu funkce. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7552-

654-0. - S. 99-108. 

 

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

Počet záznamov: 47 

 

AED001 "Úkoly, ktoré nás čakaly a čakajú, sú veľké a široké je pole pôsobenia" : činnosť spolkov 

Okresnej pečlivosti o mládež v medzivojnovom období na Slovensku / Adriana Švecová (50%), 

Miriam Laclavíková (50%). 

In: "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" = "Preventing the cesspool of moral decay". Care for 

orphans in the Kingdom of Hungary / Slovakia before 1945 : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku / na 

Slovensku do roku 1945. - [1. vyd.]. - Bratislava: Veda, 2020. - ISBN 978-80-224-1858-4. - S.419-

444. 

 

AED002 Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti priemyselného vlastníctva = 

Current decision-making activity of the Supreme Court of the Slovak Republic in the field of 

industrial property / Samuel Rybnikár. 

In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0232-8. - S. 130-149 + 177. 

 

AED003 Autorskoprávne a priemyselno-právne aspekty realizácie výskumu a vývoja / Zuzana 

Adamová. 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 129-150 [print]. 

 

AED004 Dieťa modernej doby = The child of the modern age and its legal status in dualist 

Hungary and inter-war Czechoslovakia : jeho právny status v podmienkach uhoského dualizmu a 

medzivojnovej ČSR / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 

In: Človek modernej doby = Man of the Modern Age. - [1. vyd.]. - Bratislava: Veda, 2020. - ISBN 

978-80-224-1880-5. - S. 328-354 [print]. 

 

AED005 Domácka práca a telepráca = Homeoffice and telework / Helena Barancová. 
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In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 10-25. 

 

AED006 Etické dilemy môjho povolania [online] / Marek Prudovič. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

134-139 [online]. 

 

AED007 Etika môjho (budúceho) povolania – etika právnického povolania [online] / Maroš Čelár. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

111-117 [online]. 

 

AED008 Hľadanie princípov Európskeho právneho inštitútu pre krízu COVID-19 v nedávnych 

zmenách slovenských právnych predpisov = Looking for ELI principles for the COVID-19 crisis in 

the recent amendments of the Slovak legal acts / Monika Jurčová. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 85-98. 

 

AED009 Inštitucionálne otázky fungovania grantovej podpory výskumu / Zuzana Nevolná. 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 13-36 [print]. 

 

AED010 K niektorým aspektom práva na spravodlivý proces z pohľadu judikatúry súdov v kontexte 

ochrany života a zdravia = Some aspects of the right to a fair trial from the point of view of case law 

in the context of protection of life and health / Adrián Jalč. 

In: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní : zborník vedeckých prác. - 1. vyd. - Bratislava: 

Akadémia Policajného zboru, 2021. - ISBN 978-80-8054-897-1. - S. 127-135. 

 

AED011 Kogentné a dispozitívne normy v korporátnom práve: Filozofický, historický a kognitívny 

pohľad = Mandatory and default norms in corporate law: Philosophical, historical and cognitive 

view / Tomáš Gábriš. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 26-39. 

 

AED012 Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve = Competition clause in the employment 

agreement / Karina Divékyová. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 235-244. 

 

AED013 Kvadratúra kruhu súkromného práva: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a účasť na 

obchodnej spoločnosti = Squaring the private law circle: Matrimonial co-ownership and corporate 

shares / Kristián Csach. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 40-69. 
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AED014 Na letecké cesty ctenému kolegovi a veľkému cestovateľovi = Für die Flugreisen des 

geehrten Kollegen und Reisenden Doktor Alexanander Škrinár / Róbert Dobrovodský. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 154-168. 

 

AED015 Nároky pozostalých osôb nemajetkovej povahy = Claims of close persons of non-pecuniary 

nature / Marianna Novotná. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 115-129. 

 

AED016 Niektoré aplikačné problémy spojené s tvorbou a čerpaním sociálneho fondu [online] / 

Andrea Olšovská, Marek Švec. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

38-54 [online]. 

 

AED017 Platformové financovanie obchodných spoločností / Kristián Csach. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 97-103 [print]. 

 

AED018 Poskytnutie peňazí (spotrebiteľovi) za odplatu, ktoré treba vrátiť – terminológia a právny 

režim = Providing money (to the consumer ) for a reward that has to be returned – terminology and 

legal regime / Peter Mészáros. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 196-206. 

 

AED019 Postúpenie špekulatívnej pohľadávky v priebehu súdneho konania = Assignment of a 

dubious claim during litigation / Jozef Štefanko. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 215-234. 

 

AED020 Povinnosti ovládajúceho spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným = Obligations of 

the controlling person in a limited liability company / Lucia Žitňanská. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 140-153. 

 

AED021 Pracovnoprávne aspekty postavenia riešiteľov / Andrea Olšovská. 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 110-128 [print]. 

 

AED022 Právne aspekty projektovej výzvy, hodnotiaceho procesu projektových žiadostí a 

hodnotenia výsledkov projektu / Kristián Csach (50%), Jozef Zámožík (50%). 
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In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 82-94 [print]. 

 

AED023 Právne aspekty zmluvy o poskytnutí dotácie na riešenie projektu / Lucia Žitňanská. 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 95-109 [print]. 

 

AED024 Právne postavenie zľavových portálov / Martin Adamička. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 83-96 [print]. 

 

AED025 Právny rámec podpory výskumu prostredníctvom grantových agentúr medzi súkromným a 

verejným právom / Lucia Žitňanská (50%), Kristián Csach (50%). 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 37-48 [print]. 

 

AED026 Právny úkon v ére internetu vecí / Milan Hlušák. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 9-27 [print]. 

 

AED027 Právo informačných a komunikačných technológií a duševného vlastníctva v roku 

pandémie COVID-19 = Information and communication technologies law and intellectual property 

law in the pandemic year of COVID-19 / Zuzana Adamová (50%), Richard Bednárik. 

In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0232-8. - S. 7-42 + 174. 

 

AED028 Právomoc obce a obecnej polície prejednávať priestupky v blokovom konaní = The power 

of the municipality and the municipal police to prosecute offenses in block procedure / Soňa 

Košičiarová. 

In: Obecné zriadenie - interpretácia kompetencií : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie 9. 11. 2021. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021. - ISBN 978-80-

574-0072-1. - S. 17-27 [online]. 

 

AED029 Prebiehajúce zmeny v právnej úprave kybernetickej bezpečnosti = Ongoing changes in 

cyber securilty legislation / Tomáš Gábriš. 

In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0232-8. - S. 43-66 + 174-175. 

 

AED030 Prevažujúci vplyv platformy na poskytovateľa služby a jeho dopady v zmluvnom a 

deliktnom práve / Marianna Novotná. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 59-69 [print]. 

 

AED031 Prístup súdov k spotrebiteľským rozhodcovským rozsudkom = The court‘s views on 

consumer arbitration awards / Marek Maslák. 
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In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 184-195. 

 

AED032 Reflexie platformovej ekonomiky v európskej modernizácii spotrebiteľského práva / 

Monika Jurčová. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 28-33 [print]. 

 

AED033 Režim sprísnenej zodpovednosti pre systémy umelej inteligencie / Marianna Novotná. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 34-50 [print]. 

 

AED034 Robotník, námedzná práca a problém odcudzenia : (rozbor problematiky na báze diel 

Ekonomicko-filozofické rukopisy a Námedzná práca a kapitál) / Miriam Laclavíková. 

In: Vplyv marxisticko-leninskej ideológie na právo v Československu v rokoch 1948-89 : Marx stále 

živý! : k prehodnoteniu učenia K. Marxa v súčasnom právnom a ekonomickom myslení : zborník 

príspevkov. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0352-3. - S. 24-40. 

 

AED035 Spoločný obchodný podiel a problémy s ním spojené = Joint business share and problems 

associated with it / Zuzana Nevolná. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 207-214. 

 

AED036 Trestné činy v súvislosti s posudzovaním a hodnotením projektových žiadostí / Adrián Jalč. 

In: Právne aspekty a efektivita grantovej podpory výskumu. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0445-2. - S. 151-206 [print]. 

 

AED037 Úkony orgánov verejnej správy vo veciach súkromnoprávnej povahy / Soňa Košičiarová. 

In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. 3. - 1. vyd. - Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021. - ISBN 978-80-574-0024-0. - S. 237-246 [print, online]. 

 

AED038 Úprava hospodárskeho práva v socialistickom Československu = Regulation of economic 

law in socialist Czechoslovakia / Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%). 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 99-114. 

 

AED039 Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu = Stable decision-making practice of the 

Supreme Court / Katarína Gešková. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 169-183. 

 

AED040 Uzavretie zmluvy o preprave, bežne, „nechtiac“, na platforme [online] / Monika Jurčová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

18-28 [online]. 
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AED041 Výpočet náhrady trov v konaní o zabezpečovacom opatrení [online] / Marek Maslák, 

Michaela Sklenárová. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

29-37 [online]. 

 

AED042 Vznik samostatného Slovenského štátu z právno-historického, ústavného pohľadu [online] 

/ Adrián Gajarský. 

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-568-0422-3. - S. 

5-17 [online]. 

 

AED043 Záver [electronic] : 5. kapitola / Peter Mészáros. 

In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalého : O vývoji konceptu a vybraných otázkach jej priznávania 

a poistného krytia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. - ISBN 978-80-

568-0466-7. - S. 149-151 [online]. 

 

AED044 Zmena a zánik zmluvy v dôsledku mimoriadnych okolností = Change of contract terms 

and termination of contract due to extraordinary circumstances : (zmluva o zájazde) : (package 

travel contract) / Monika Jurčová (50%), Marianna Novotná (50%). 

In: Právo - obchod - ekonomika = Law - commerce - economy : zborník vedeckých prác : collection of 

scientific works. [10]. - ISSN 2453-921X. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - 

ISBN 978-80-8152-930-6. - S. 130-137. 

 

AED045 Zodpovednosť Európskej únie za zrušené rozhodnutie o zákaze koncentrácie = Liability of 

the European Union for the annulled decision prohibiting the concentration / Peter Varga. 

In: Laudatio Alexandrovi Škrinárovi : pocta JUDr. Alexandrovi Škrinárová, CSc. - [1. vyd.]. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 

vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0301-1. - S. 130-139. 

 

AED046 Zodpovednosť za nesprávne alebo neúplné informácie = Liability for incorrect or 

incomplete information / Marianna Novotná (50%), Monika Jurčová (50%). 

In: Právo - obchod - ekonomika = Law - commerce - economy : zborník vedeckých prác : collection of 

scientific works. 10. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021. - ISBN 978-80-574-

0035-6. - S. 139-150 [print, online]. 

 

AED047 Zodpovednosť za vady a platformy (Zodpovednosť platforiem voči konečným užívateľom 

ich služieb) / Peter Mészáros. 

In: Online platformy : Výzvy pre súkromné právo. - 1. vyd. - Trnava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0458-2. - S. 51-58 [print]. 

 

 

Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 3 

 

AFB001 Secular state as a guarantor of freedom of thought, conscience and religion / Michaela 

Moravčíková. 

In: Sekulárny štát. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-

0226-7. - S. 142-155. 
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AFB002 Sekularizácia a manželské právo na území Slovenska (koniec 19. a prvá polovica 20. 

storočia) = Secularization and matrimonial law in Slovakia (end of the 19th and the first half of the 

20th century) / Miriam Laclavíková. 

In: Sekulárny štát. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-

0226-7. - S. 23-39. 

 

AFB003 Sekularizácia manželstva v moderných právnych dejinách = Secularization of marriage in 

modern legal history / Peter Vyšný. 

In: Sekulárny štát. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-

0226-7. - S. 55-71. 

 

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 11 

 

AFC001 Aktivita zamestnancov na sociálnych sieťach z pohľadu zamestnávateľa verzus ochrana 

súkromia zamestnanca [electronic] = Employee activity on social networks from the employer's 

point of view versus protection of employee privacy / Lucia Pitoňáková. 

In: Sociální dilema 2021 : nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný 

sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. - 

1. vyd. - Brno: Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2. - S. 47-58 [print]. 

 

AFC002 Charakter prawny i rodzaje instrumentów inspekcyjnych w ochronie środowiska na 

Słowacji / Soňa Košičiarová. 

In: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska : w Polsce, Czechach i Słowacji. - [1. 

vyd.]. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. - ISBN 978-83-8018-

360-5. - S. 23-33. 

 

AFC003 Impact of schrems II on data exporters in Slovakia – practical and legal aspects 

[electronic] / Lucia Pitoňáková. 

In: Law in Business of Selected Member States of the European Union : Proceedings of the 13th 

international scientific conference. - ISSN 2571-4082. - 1. vyd. - Praha: Troas, 2021. - ISBN 978-80-

88055-12-9. - S. 178-192 [online]. 

 

AFC004 Limity a ďalšie problémy náhrady škody / Milan Hlušák. 

In: 28. Karlovarské právnické dny = 28. Karlsbader Juristentage. - [1. vyd.]. - [Praha]: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-462-6. - S. 99-118. 

 

AFC005 Pracovnoprávne a občianskoprávne aspekty whistleblowingu / Jozef Greguš, Martin 

Adamička (50%). 

In: Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost. - 1. vyd. - Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - 

ISBN 978-80-7676-027-1. - S. 107-118. 

 

AFC006 Rímska republikánska ústava a jej odkaz v modernom ústavnom práve / Marek Prudovič. 

In: Naděje právní vědy : právní věda v praxi. - [1. vyd.]. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 

2021. - ISBN 978-80-261-1007-1. - S. 1085-1097. 

 

AFC007 Sociálne siete ako nástroj pre HR [electronic] = Social networks as a tool for HR / Silvia 

Beierová. 
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In: Sociální dilema 2021 : nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu : recenzovaný 

sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. - 

1. vyd. - Brno: Právní institut, 2021. - ISBN 978-80-908357-0-2. - S. 15-26 [print]. 

 

AFC008 Uplatňovanie práv spoločníka (kapitálovej) obchodnej spoločnosti z pohľadu aktuálnej 

judikatúry Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR / Kristián Csach (50%), Lucia Žitňanská 

(50%). 

In: 28. Karlovarské právnické dny = 28. Karlsbader Juristentage. - [1. vyd.]. - [Praha]: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-462-6. - S. 468-489. 

 

AFC009 Velezrada: Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a súdna prax [online] / 

Miriam Laclavíková (50%), Tomáš Gábriš (50%). 

In: Protistátní trestné činy včera a dnes : sborník z konference. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 

univerzita, 2021. - ISBN 978-80-210-9976-0. - S. 105-126 [print, online]. 

 

AFC010 Vyšší moc v soukromnoprávních poměrech / Karel Eliáš. 

In: 28. Karlovarské právnické dny = 28. Karlsbader Juristentage. - [1. vyd.]. - [Praha]: Leges, 2021. - 

ISBN 978-80-7502-462-6. - S. 15-44. 

 

AFC011 Vznik republiky v Ríme: nelegitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana? [online] / 

Peter Vyšný, Marek Prudovič. 

In: Protistátní trestné činy včera a dnes : sborník z konference. - 1. vyd. - Brno: Masarykova 

univerzita, 2021. - ISBN 978-80-210-9976-0. - S. 24-33 [print, online]. 

 

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 109 

 

AFD001 Ako utvoriť ustálenú rozhodovaciu prax o naliehavom právnom záujme = How to 

createthe stabilized decision-making practise of courts about urgent legal interest / Katarína 

Gešková. 

In: Žalobné právo : zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. - [1. 

vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 

Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0234-2. - S. 240-270. 

 

AFD002 Aktuálna legislatíva v oblasti kontroly a držby zbraní = The actual legislation in the field 

of control and possession of the guns / Michal Solárik. 

In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - ISBN 978-80-7502-515-9. - S. 272-283. 

 

AFD003 Analýza najnovšieho vývoja objemu priestupkov v sektore životného prostredia na území 

Európskej únie v kontexte porušení zodpovedajúcich noriem práva Európskej únie [online] = 

Analysis of the latest development of the volume of infringements in the environment sector in the 

territory of the European union in the context of infringements of corresponding regulations of the 

European union law / Jana Koprlová. 

In: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného 

prostredia a ich vzájomná interakcia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavsekj univerzity v 

Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0412-4. - S. 236-264. 

 

AFD004 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 
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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. 

 

AFD005 Aplikačné problémy súvisiace s pribratím psychológa ako pomocnej osoby v trestnom 

konaní [electronic] = Application problems related to the inclusion a psychologist as a support 

person in a criminal proceedings / Martin Bobok. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-11] [USB-key]. 

 

AFD006 Bezpečnosť štátu a udeľovanie štátneho občianstva [electronic] = National security and 

granting citizenship / Tomáš Čičmanec. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-13] [USB-key]. 

 

AFD007 Bezpečnostná rada OSN - orgán s právomocou prijímať politické rozhodnutia a 

ekologické aspekty činnosti jej mierových operácií = The UN Security Council – a body with the 

power to take political decisions and the environmental aspects of its peacekeeping operations / 

Juraj Jankuv. 

In: Právna politika a legislatíva. Politické rozhodnutia a ich vplyv na medzinárodné a európske právo 

[elektronický dokument] = Legal policy and legislation. Political decisions and their impact on 

international and European law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni. - 1. vyd. - 

Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0302-8. - S. 16-33. 

 

AFD008 Bilateral cooperation between Hungary and Slovakia in civil and commercial matters / 

Martin Bulla. 

In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view : 

conference proceedings. - [1st ed.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-

80-568-0231-1. - P. 91-108. 

 

AFD009 Cezhraničná spolupráca pri zaisťovaní elektronických dôkazov v trestnom konaní 

[electronic] = Gathering electronic evidence in cross-border situations / Norbert Halas. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-9] [USB-key]. 

 

AFD010 Comparison of peace treaties in the context of (Czecho)Slovak-Hungarian relations / 

Dagmar Lantajová. 

In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view : 

conference proceedings. - [1st ed.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-

80-568-0231-1. - P. 10-30. 
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AFD011 Členovia pozemkového spoločenstva ako účastníci pozemkových úprav [print, electronic] / 

Marek Maslák. 

In: Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. - 1. vyd. - Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. - ISBN 

978-80-571-0455-1. - S. 108-116 [print, online]. 

 

AFD012 Dada retention - antagonistický fenomén súčasnosti [electronic] = Data retention - the 

antagonistic phenomenon of the present / Patrik Širila. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-9] [USB-key]. 

 

AFD013 Delené pracovné miesto v právnej úprave Slovenskej a Českej republiky [electronic] = Job 

sharing in the legislation of the Slovak and Czech republic / Karina Divékyová. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-6] [USB-key]. 

 

AFD014 Dlžník v insolvencii ako nexus zmluvných vzťahov – úvod do problematiky [electronic] = 

Debtor in insolvency as nexus of contracts - introductory remarks / Martin Maliar. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-10] [USB-key]. 

 

AFD015 Dôvodnosť vznesenia obvinenia v trestnom konaní v kontexte uplatnenia inštitútu väzby 

[print, electronic] = Justification of accusation in criminal proceedings in the context of the 

application of custody / Ivana Mokrá. 

In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [print, electronic] = The 

protection of fundamental human rights by criminal law. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - ISBN 978-

80-7502-565-4. - S. 379-390 [print, online]. 

 

AFD016 Dve línie v rozhodovacej činnosti súdov v otázke náhrady za vecné bremená zriadené 

podľa § 4 Z. Č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky [electronic] = 

Two lines in the decision-making of courts related to compensation for easements established under 

section 4 of act No. 66/2009 COLL. on certain measures in the property law arrangement of land 

under buildings transferred from state ownership to municipalities and higher territorial units / 

Marek Kováč. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-7] [USB-key]. 

 

AFD017 Environmentálne aspekty zákazu protisúťažných dohôd podľa článku 101 ZFEÚ [online] 

= Environmental aspects of restriction of anticompetitive agreements under the article 101 TFEU / 

Peter Varga. 

In: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného 

prostredia a ich vzájomná interakcia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavsekj univerzity v 

Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0412-4. - S. 201-217. 

 

AFD018 Expertízne skúmania a súvisiace forénzne vedné odbory používané pri vyšetrovaní 

trestných činov proti životu a zdraviu = Expert examinations and related forensic disciplines used in 

the investigation of crimes against life and health / Adrián Jalč. 
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In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - ISBN 978-80-7502-515-9. - S. 192-204. 

 

AFD019 Farewell to the monarchy: Trans-Atlantic views on Slovak political identity / Tomáš 

Gábriš. 

In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view : 

conference proceedings. - [1st ed.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-

80-568-0231-1. - P. 109-124. 

 

AFD020 Fideikomisárna substitúcia – právne postavenie predného dediča pred nastúpením 

substitučného prípadu = Fideicommissary substitution – the legal position of a fiduciary heir prior 

to the fulfilment of the fideicommissary condition / Veronika Kleňová. 

In: Právno-historické trendy a výhľady [print, electronic] = Legal-Historical Trends and Perspectives : 

6. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - ISBN 978-80-7502-583-8. - S. 52-65 [print, online]. 

 

AFD021 Free moment of persons within the European Union in Slovak-Hungarian relations / Peter 

Varga. 

In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view : 

conference proceedings. - [1st ed.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 

Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-

80-568-0231-1. - P. 80-90. 

 

AFD022 GPS monitorovanie zamestnancov z pohľadu GDPR [electronic] = Employee ́s GPS 

monitoring from the GDPR / Lucia Váryová. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-9] [USB-key]. 

 

AFD023 Inštitút odkazu v I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900 

[online] = Bequest in the First Hungarian General Civil Code Draft of 1900 / Adriana Švecová. 

In: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí : zborník vedeckých 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika, 2021. - ISBN 978-80-574-0040-0. - S. 295-307 [online]. 

 

AFD024 Je politika identít nebezpečná? = Are identity politics dangerous? / Katarína Kuklová. 

In: Parlamentná kultúra : (zborník z vedeckej konferencie) : medzinárodný vedecký kongres Trnavské 

právnické dni 2020 Právna politika a legislatíva 24. – 25. september 2020. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva 

Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0293-9. - S. 63-75. 

 

AFD025 Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie vo veciach Aarhuského dohovoru [online] = 

The case law of the European court of justice in matters of the Aaarhus convention / Soňa 

Košičiarová. 

In: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného 

prostredia a ich vzájomná interakcia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavsekj univerzity v 

Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0412-4. - S. 156-177. 

 

AFD026 K dokazovaniu motívu eutanázie pri vyšetrovaní trestného činu vraždy = To prove the 

motive of euthanasia in the investigation of the crime of murder / Ivan Šimovček. 
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In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - ISBN 978-80-7502-515-9. - S. 11-22. 

 

AFD027 K niektorým aspektom obhliadky miesta činu vraždy [electronic] = To some aspects of the 

murder scene investigation / Veronika Poliaková. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-10] [USB-key]. 

 

AFD028 K niektorým problematickým aspektom odpočúvania a záznamu telekomunikačnej 

prevádzky [electronic] = Some problematic aspects of interception of telecommunication operations 

/ Lucia Hrdličková. 

In: Teoretické úvahy o práve [online] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie doktorandov a 

školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 

Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-7] [USB-key]. 

 

AFD029 K niektorým zásadám ukladania trestov [online] = some principles of sentencing / Filip 

Korček. 

In: Privatizácia trestného práva - ako ďalej? : 5. Košické dni trestného práva : zborník vedeckých 

príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - 
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Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie 

vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0221-2. - S. 55-72. 
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AFD077 Spoluúčasť primárnej obete na spôsobení škody ako kritérium zníženia náhrady 
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In: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v 
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In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [print, electronic] = The 

protection of fundamental human rights by criminal law. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - ISBN 978-
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Banská Bystrica: Belianum, 2021. - ISBN 978-80-557-1866-8. - S. 118-130. 
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AFD084 Trestné činy vrážd v SR – stručná kriminologická analýza vývoja ich páchania za 
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Zeman. 

In: Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva [print, electronic] = The 

protection of fundamental human rights by criminal law. - 1. vyd. - Praha: Leges, 2021. - ISBN 978-
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AFD086 Trestnoprávne a kriminalistické aspekty výsluchu svedka = Criminal and forensic aspects 

of interrogation of witneasses / Karin Vrtíková. 

In: Teória a prax vyšetrovania : zborník vedeckých prác zo dňa 17.3.2020. - 1. vyd. - Bratislava: 
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AFD087 Trestný čin usmrtenia - vybrané aplikačné problémy = The criminal offence of 

manslaughter - the selected application problems / Eva Szabová. 

In: Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva : zborník 
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AFD088 Trianon a právny inštitút „mierovej zmluvy“ : Spravodlivosť v medzinárodnom práve? 

[online] = Trianon and the Legal Institute of „Peace Treaty“ : Justice in the International Law? / 

Tomáš Gábriš. 

In: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí : zborník vedeckých 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
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AFD089 Udržateľnosť ako strešný pojem na presadzovanie environmentálnych a sociálnych práv v 

dohodách o voľnom obchode = Sustainability as an Umbrella Concept for the Promotion of 

Environmental and Social Rights in Free Trade Agreements / Martin Bulla. 

In: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva životného 

prostredia a ich vzájomná interakcia. - 1. vyd. - Trnava: Právnická fakulta Trnavsekj univerzity v 

Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0412-4. - S. 131-153 [print]. 
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oblasti azylu v čase ochorenia COVID-19 / Miroslava Mittelmannová, Dagmar Lantajová (50%). 

In: Aktuálne otázky azylového práva [online] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
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AFD102 Výpovede utajených svedkov v kontexte zásady kontradiktórnosti [print, electronic] = 

Testimony of secret witnesses in the context of the principle of audi alteram partem / Karin 
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školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 20. marec 2021. 17. - 1. vyd. - Trnava: 
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AFD105 Záruky ochrany slobody utečenca / žiadateľa o azyl podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru a 

prývnych aktov Európskej únie / Soňa Košičiarová. 

In: Aktuálne otázky azylového práva [online] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie 23. jún 2020 Trnava, Slovenská republika. 3. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 
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Trnavská univerzita v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-568-0411-7. - S. [1-7] [USB-key]. 
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Skriptá a učebné texty 

Počet záznamov: 2 

 



42 
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In: Komorní listy : časopis soudních exekutorů. - ISSN 1805-1081. - Roč. 12, č. 4 (2020), s. 19-24. 

 

BDE002 K odkazu alternatívnej pohľadávky / Dávid Maukš. 
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BDF005 Kauzálna príslušnosť súdu = Causal competence of court / Samuel Rybnikár. 

In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 

vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 25, č. 2 (2021), s. 38-40. 

 

BDF006 Littering a zálohovanie jednorazových obalov na nápoje / Michal Maslen. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 21, č. 5 (2020), s. 3-6. 

 

BDF007 Magistráti v rímskej republikánskej ústave : kapitoly z rímskeho verejného práva - 6. časť / 

Marek Prudovič. 

In: Corpus delicti. - ISSN 1338-6603. - [Roč. neuved.], č. 2 (2020), s. 13-16. 
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BDF008 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / Samuel Rybnikár. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 12 (2020), s. 17-20. 

 

BDF009 Náhrada za zákonné vecné bremeno podľa zákona č. 66/2009 Z.z. je jednorazová / Marek 

Maslák. 

In: Právo pre ropo a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové 

organizácie a obce. - ISSN 1337-7523. - Roč. 14, č. 3 (2021), s. 13-15. 

 

BDF010 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. 1. ÚS 510/2016 z 19.1.2021 : (nadobudnutie vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti od nevlastníka) / Kristián Csach (50%), Katarína Gešková (50%). 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 1 (2021), s. 28-36. 

 

BDF011 Nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 512/2020 z 20. 4. 2021 : (obchodné vedenie a 

konanie obchodnej spoločnosti navonok v pracovnoprávnych vzťahoch) : glosa / Lucia Žitňanská. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 4 (2021), s. 153-155. 

 

BDF012 Ničotnosť uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti / Michal Tomin. 

In: Justičná revue [print] : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 73, č. 8-9 

(2021), s. 963-971. 

 

BDF013 O počítaní času : (a o tom, čo zákon hovorí a čo nehovorí) / Milan Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 5 (2021), s. 166-168 [print]. 

 

BDF014 O prílohách zmluvy / Kristián Csach. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 6 (2021), s. 206-207 [print]. 

 

BDF015 Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021 / Monika Jurčová. 

In: Súkromné právo [print] : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-

8652. - Roč. 7, č. 4 (2021), s. 145-147. 

 

BDF016 Ochrana označení pôvodu a zemepisných označení potravín = Protection of designations 

of origins and geographical indications of foodstuffs / Samuel Rybnikár. 

In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 

vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 25, č. 3-4 (2021), s. 56-60 [print, online]. 

 

BDF017 Opatrovníctvo dospelých ako súčasná výzva slovenského zákonodarcu / Róbert 

Dobrovodský. 

In: Ars Notaria : notársky časopis. - ISSN 1335-2229. - Roč. 24, č. 3 (2021), s. 4-11. 

 

BDF018 Oznamovateľ ako rovnoprávny subjekt prípravného konania / Veronika Poliaková. 

In: Policajná teória a prax = Police theory and practice : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - ISSN 

1335-1370. - Roč. 29, č. 1 (2021), s. 121-132. 

 

BDF019 Povinnosť revízie programov odpadového hospodárstva členskými štátmi : vec C-642/18 - 

Komisia/Španielsko / Samuel Rybnikár. 
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In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 21, č. 6 (2021), s. 21-23. 

 

BDF020 Právotvorná a súdna činnosť prétorov : (Kapitoly z rímskeho verejného práva – 7. časť) / 

Marek Prudovič. 

In: Corpus delicti [online]. - ISSN 1338-4821. - [Roč. neuved.], č. 1 (2021), s. 12-15. 

 

BDF021 Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 51/2021 zo 6. 10. 2021 : 

(uspokojovanie pohľadávok veriteľov platobne neschopným dlžníkom) / Lucia Žitňanská. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 6 (2021), s. 226-228 [print]. 

 

BDF022 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 73/2006 z 30. 1. 2007, R 61/2008 : (príčinná 

súvislosť pri nervovom šoku zo smrti blízkej osoby) / Marianna Novotná. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 5 (2021), s. 185-188 [print]. 

 

BDF023 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 30/2020 z 29.4.2021 : (konflikt záujmov 

spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení) : glosa 1 / Kristián Csach. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 3 (2021), s. 101-104. 

 

BDF024 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 30/2020 z 29.4.2021 : (konflikt záujmov 

spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení) : glosa 2 / Milan Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 3 (2021), s. 105-108. 

 

BDF025 Sociálnoprávne dôsledky koronakrízy : legislatívna reakcia zákonodarcu na 

sociálnopatologické javy v spoločnosti / Róbert Dobrovodský. 

In: Sociálna prevencia : odborný časopis. - ISSN 1336-9679. - Roč. 16, č. 1 (2021), s. 5-7. 

 

BDF026 Určenie zariadení na spracovanie zozbieraného odpadu vzniknutého na území obce : vec 

C-292/12-RAGN-SELLS / Samuel Rybnikár. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 21, č. 5 (2020), s. 14-17. 

 

BDF027 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3. Cdo 217/2018 z 25. 2. 2021 : (presné označenie 

zmluvných strán v zmluve ako podmienka platnosti právneho úkonu) / Juraj Valentovič. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 5 (2021), s. 189-192 [print]. 

 

BDF028 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 14/2020 z 23.6.2020, R 52/2020 : (súdny 

odhad hodnoty nároku) / Milan Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 1 (2021), s. 37-39. 

 

BDF029 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 61/2019 z 12.5.2020 : (premlčanie 

pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právna povaha žiadosti o plnenie) : 

glosa / Milan Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 3 (2021), s. 108-112. 
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BDF030 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 268/2019 z 25. 11. 2020, R 14/2021 : (postup 

súdu pri nesúlade medzi žalobným návrhom a rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami) / Katarína 

Gešková. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 6 (2021), s. 228-232 [print]. 

 

BDF031 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 17/2019 z 30.11.2020 : (jednorazová náhrada 

za zákonné vecné bremeno podľa Zákona č. 66/2009 Z.z.) : glosa 2 / Marek Maslák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 2 (2021), s. 76-79. 

 

BDF032 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 17/2019 z 30.11.2020 : (jednorazová náhrada 

za zákonné vecné bremeno podľa Zákona č. 66/2009 Z.z.) : glosa 1 / Marek Kováč. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 2 (2021), s. 73-76. 

 

BDF033 Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Obdo 1/2021 z 24. 6. 2021 : 

(posudzovanie platnosti úkonov v konaniach vo veciach obchodného registra) : glosa / Milan 

Hlušák. 

In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - 

Roč. 7, č. 4 (2021), s. 147-152. 

 

BDF034 Zákaz dovozu odpadov ako nástroj ochrany životného prostredia / Michal Maslen. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 20, č. 12 (2020), s. 9-11. 

 

BDF035 Znalecké dokazovanie na účely posudzovania vynálezcovskej činnosti Úradom 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky = Expert evidence for the purpose of review 

inventive activity assement by the Industrial Property Office of the Slovak Republic / Samuel 

Rybnikár. 

In: Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného 

vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 25, č. 1 (2021), s. 60-63. 

 

BDF036 Zodpovednosť prevádzkovateľov skládok odpadov podľa zákona o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia / Michal Maslen. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 21, č. 3 (2020), s. 10-13. 

 

BDF037 Zvýšila pandémia ochorenia COVID-19 tlak na zodpovednosť jednotlivca a spoločnosti za 

nakladanie s odpadmi? / Michal Maslen. 

In: Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie : odborný časopis pre podnikateľov, 

organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - ISSN 1335-7808. - Roč. 21, č. 7-8 (2021), s. 9-12. 

 

 

Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 

Počet záznamov: 2 

 

BEE001 Noveaux états et nouvelles identités - nouvelle sitaution sociale du point de vue du cadre 

des relations état-église / Michaela Moravčíková. 
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In: The Collapse of empires in the 20th century: New states and new identities. - [1st ed.]. - Yerevan: 

Armenian state pedagogical university, Faculty of history and social sciences, 2020. - ISBN 978-9939-

9213-9-6. - P. 210-226. 

 

BEE002 Slovakia [electronic] = The Slovak old age security system in 2020 / Viktor Križan. 

In: Pension Maps [online] : Visualising the Institutional Structure of Old Age Security in Europe and 

Beyond. - 2. dopl. vyd. - Munich: Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, 2021. - S. 

365-377 [online]. 

 

 

Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 

Počet záznamov: 4 

 

BEF001 Medzinárodnoprávna úprava postavenia ochrancov ľudských práv v oblasti životného 

prostredia [print, online] / Dagmar Lantajová. 

In: Liber Amicorum Ján Klučka : Pocta profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. narodeninám. - 1. vyd. - 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-574-0030-1. 

- S. 283-300 [print, online]. 

 

BEF002 Online platformy a medzinárodné právo súkromné a procesné [print, online] / Kristián 

Csach. 

In: Liber Amicorum Ján Klučka : Pocta profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. narodeninám. - 1. vyd. - 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-574-0030-1. 

- S. 275-282 [print, online]. 

 

BEF003 Stabilizačná funkcia bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi štátom a cikrvami a 

náboženskými spoločnosťami na Slovensku v oblasti garancie slobody náboženstva a slobody 

svedomia [print, online] / Marek Šmid. 

In: Liber Amicorum Ján Klučka : Pocta profesorovi Jánovi Klučkovi k 70. narodeninám. - 1. vyd. - 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Právnická fakulta, 2021. - ISBN 978-80-574-0030-1. 

- S. 233-246 [print, online]. 

 

BEF004 Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti 

práva informačných technológií a duševného vlastníctva / Zuzana Adamová (50%), Richard 

Bednárik. 

In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo : 5. - [1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej 

akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0232-8. - S. 150-173. 

 

 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

Počet záznamov: 7 

 

EDI001 Barancová, Helena: Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov / 

Michaela Moravčíková. 

In: Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu. - ISSN 1335-6771. - Roč. 30, č. 6 (2020), s. 94-

96. 

Rec. na: Sloboda viery a náboženstva v pracovnom práve a judikatúra súdov / Helena Barancová. - [1. 

vyd.]. - Bratislava: Sprint 2, 2019. - ISBN 978-80-89710-47-8. - 157 s. 
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EDI002 Laclavíková, Miriam – Švecová, Adriana: Woman in the medieval and modern Kingdom of 

Hungary. Legal status of a noblewoman: Inheritance and property rights / Ingrid Lanczová. 

In: Forum iuris Europaeum [online] : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 

Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 79-81. 

Rec. na: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku = Woman in the medieval and modern Kingdom 

of Hungary (Legal status of a noblewoman: Inheritance and property rights) / Miriam Laclavíková 

(80%), Adriana Švecová (20%) : právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových 

práv. - [1. vyd.]. - Praha: Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-458-9. - 146 s. 

 

EDI003 Peter Vyšný: Svetové dejiny štátu a práva [electronic] / Michaela Moravčíková. 

In: Forum iuris Europaeum : recenzovaný časopis pre právnu vedu : Zeitschrift für die 

Rechtswissenschaft : journal for legal science. - ISSN 1339-4401. - Roč. 9, č. 2 (2021), s. 93-94 [print, 

online]. 

Rec. na: Svetové dejiny štátu a práva / Peter Vyšný. - 2., podstatne preprac. a rozšír. vyd. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva 

Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 978-80-568-0195-6. - 370 s. 

 

EDI004 Právo informačných a komunikačných technológií 1 / Zuzana Adamová. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 

Roč. 27, č. 5 (2021), s. 55. 

Rec. na: Právo informačných a komunikačných technológií / Martin Husovec, Matúš Mesarčík, Jozef 

Andraško : 1. - 1. vyd. - Bratislava: Tinct, 2020. - ISBN 978-80-973837-0-1. - 261 s. 

 

EDI005 Právo informačných a komunikačných technológií 2 / Zuzana Adamová. 

In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - 

Roč. 27, č. 7-8 (2021), s. 70. 

Rec. na: Právo informačných a komunikačných technológií / Jozef Andraško, Martin Daňko, Petra 

Dražová, Zoltán Gyurász, Matúš Mesarčík, Rastislav Munk, Soňa Ralbovská Sopúchová : 2. - 1. vyd. - 

Bratislava: TINCT, 2021. - ISBN 978-80-973837-2-5. - 322 s. 

 

EDI006 Recenzia publikácie: Michal Solárik, Filip Korček – Právo na obhajobu v jednotlivých 

štádiách trestného konania / Maroš Čelár. 

In: Projustice [online] : vedecko-odborný internetový časopis pre právo a bezpečnostné vedy. - ISSN 

1339-1038. - Roč. 10, 9.2.2021, [2 s.]. 

Rec. na: Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania / Michal Solárik (50%), Filip 

Korček (50%). - 1. vyd. - Praha: Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-428-2. - 80 s. 

 

EDI007 Vyšný, Peter. Svetové dejiny štátu a práva / Marek Prudovič. 

In: Historia et theoria iuris [online]. - ISSN 1338-0753. - Roč. 12, č. 1 (2020), s. 128-130. 

Rec. na: Svetové dejiny štátu a práva / Peter Vyšný. - 2., podstatne preprac. a rozšír. vyd. - Trnava: 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva 

Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 978-80-568-0195-6. - 370 s. 

 

 

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

Počet záznamov: 2 

 

EDJ001 Chronicle of scholarly events in legal history and Roman law held in the Slovak Republic 

and the Czech Republic in 2019 / Adriana Švecová (34%), Miriam Laclavíková (33%), Ingrid 

Lanczová (33%). 
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In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - 

ISSN 2084-4115. - Tom 13, zesz. 3 (2020), s. 403-406. 

 

EDJ002 Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic 

and Czech Republic in 2020 / Adriana Švecová (50%), Ingrid Lanczová (50%). 

In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. - 

ISSN 2084-4115. - Roč. 14, č. 3 (2021), s. 421-424 [print, online]. 

 

 

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

Počet záznamov: 23 

 

FAI001 Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave. 13 / [editorky: Adriana Švecová, Ingrid Lanczová] ; [recenzenti: Kristián Csach, 

Miriam Laclavíková, Michal Maslen, Peter Mészáros, Andrea Olšovská, Adriana Švecová, Peter 

Vyšný, Jana Žuľová]. - 1. vyd. - Trnava : Právnická fakulta, 2021. - 143 s. - 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/11/AUTI-XIII-rok-2021.pdf. - ISBN 978-

80-568-0422-3 

 

FAI002 Aktuálne otázky azylového práva [online] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie 23. jún 2020 Trnava, Slovenská republika. 3 / editor: Soňa Košičiarová ; recenzenti: 

Branislav Cepek, Bernard Pekár. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 

pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - 176 s. - 

09.03.2021 - http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/02/kosiciarova_aktualne-
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