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1. PERSONÁLNE ZLOŽENIE KATEDRY  
 
 

Vedúci katedry: 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 

 
Členovia katedry: 

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. Prof. 
Doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 

 
Externí spolupracovníci: 

JUDr. Patrik Hrbek 
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. 

JUDr. Jakub Löwy, PhD., LLM 
Mgr. Monika Martišková, PhD. 

 
Doktorandi v externej forme štúdia: 

 
JUDr. Jana Venhartová, LL.M. 

JUDr. Andrea Císarová 
JUDr. PhDr. Marek Prudovič 

JUDr. Adrián Gajarský 
Mgr. Michal Tomin 

 
Sekretárka katedry: 

 
Jarmila Hercegová 
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2. VYUČOVANÉ PREDMETY  
 
 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 
 
ZS 
Dejiny práva na území Slovenska I.  
Sports Law  
Metodológia vedeckej práce  
Základy metodológie a metodiky I.  
Základy metodológie a metodiky III.  
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.  
LS 
Dejiny práva na území Slovenska II.  
Innovative Technologies and Law  
Základy metodológie a metodiky II.  
Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.  
 
 

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. prof. 
 
ZS 
Dejiny práva na území Slovenska I.  
Metodológia záverečnej práce  
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce a sociologický a právny výskum I. 
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce a sociologický a právny výskum III. 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I 
Metodológia historickoprávneho výskumu I 
LS 
Dejiny práva na území Slovenska II. 
Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska II 
Metodológia historickoprávneho výskumu II 
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce a sociologický a právny výskum II. 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska (PV) 
 
 
ZDIEĽANÁ VÝUČBA: 
 
- 13.5.2022: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD, LLM. – doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. – 
prednáška z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska II pre 2. roč./LS/3. stupeň štúdia (DŠ 
+ EŠ) 
- 18.3.2022: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD, LLM. – doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. – 
prednáška z predmetu Základy metodológie a metodiky vedeckej práce a sociologický a právny 
výskum II. pre 1. roč./LS/3. stupeň štúdia (DŠ + EŠ) 
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doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
 
ZS 
Dejiny práva na území Slovenska I. 
LS 
Dejiny práva na území Slovenska II. 

 
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 

 
ZS 
Svetové dejiny práva I 
Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky 
LS 
Svetové dejiny práva II 
Právne dejiny Latinskej Ameriky 
 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
 
ZS 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. 
Slovak Legal History 
World Legal History 
LS 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. 
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3. ZÁVEREČNÉ PRÁCE  
 
 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 
 
 
– školiteľstvo: 
1) Diana Filová: Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia 
2) Sára Gajdová: Držba a vydržanie v dejinách práva na území Slovenska s dôrazom na československé 
právo 
3) Miroslav Géci: Cirkevné reštitúcie 
4) Jakub Lietavec: Podoby československého civilného procesu v rokoch 1948-1989 
5) Kristína Štefková: Právo v mýtoch 
 
– oponovanie:  
1) Daniel Danáč: Štátna forma fašistického Talianska 
2) Jakub Davídek: Moc zákonodarná a výkonná v období 1.ČSR (1920-1938) v zmysle horizontálnej 
deľby moci 
3) Soňa Ferencová: Sloboda prejavu v období socializmu 
4) Karolína Macháčková: Vzťahy rodičov a detí v slovenských právnych dejinách 
5) Simona Opálená: Právny rámec politických procesov v 50. rokoch 20. st. na príklade procesu 
s generálom Heliodorom Píkom 
6) Nikola Pastoreková: Autonómia Slovenska v Č-SR v rokoch 1938-1939 
 
 

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. prof. 
 
 
– školiteľstvo: 
1) Lea Dobrovičová: Hodnota slobody a socialistické právo (1948-1989) 
2) Dominika Gašparovičová: Kodifikácia pracovného práva v roku 1965 a socialistické pracovné 

právo 
3) Jana Kičinová: Rekodifikácia práva v 60. rokoch 20. storočia – tvorba nového socialistického 

poriadku 
4) Kristína Kopúneková: Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže v období socializmu 
5) Jakub Matula: Právnická dvojročnica – radikálna premena právneho poriadku 
6) Branislav Rak: Revízia škôd ľudovodemokratickej a socialistickej éry v československom 

totalitnom a postotalitnom vývoji (pofebruárové politické procesy) 
7) Oľga Vasiľová: Majetkové vzťahy medzi manželmi v období socializmu (bezpodielové 

spoluvlastníctvo manželov) 
 

– oponovanie:  
1) Miroslav Géci: Cirkevné reštitúcie, hodnotenie: A 
2) Natália Matušková: Vyhlásenie za mŕtveho a jeho historický vývoj v 19. a 20. storočí v práve 

platnom na Slovensku hodnotenie: Fx 
3) Diana Filová:  Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia, hodnotenie: Fx 
4) Jakub Lietavec: Podoby československého civilného procesu v rokoch 1948 – 1989, hodnotenie: B 
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doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
 
 
– školiteľstvo: 
1) Matušková Natália: Vyhlásenie za mŕtveho a jeho historický vývoj v 19. a 20. storočí v práve 
platnom na Slovensku 
 
– oponovanie:  
1) Lea Dobrovičová: Hodnota slobody a socialistické právo (1948–1989) 
2) Dominka Gašparovičová: Kodifikácia pracovného práva v roku 1965 a socialistické pracovné právo 
3) Dávid Ivančo: Nacistické trestné právo 
4) Jana Kičinová: Rekodifikácia práva 60. rokov 20. storočia – tvorba socialistického právneho 
poriadku 
5) Kristína Kopúneková: Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže v období socializmu 
6) Alexandra Magušínová: Norimberský proces 
7) Jakub Matula: Právnická dvojročnica – radikálna premena právneho poriadku 
8) Natália Matušková: Vyhlásenie za mŕtveho a jeho historický vývoj v 19. a 20. storočí v práve 
platnom na Slovensku 
9) Branislav Rak: Revízia škôd ľudovodemokratickej a socialistickej éry v československom totalitnom 
a postotalitnom vývoji (pofebruárové politické procesy) 
10) Kristína Štefková: Právo na prácu – sociálna istota alebo mýtus?  
11) Oľga Vasilová: Majetkové vzťahy medzi manželmi v období socializmu (Bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov) 
 
 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 
 
 
– školiteľstvo: 
1) Danáč Daniel: Štátna forma fašistického Talianska  
2) Davídek Jakub: Moc zákonodarná a výkonná v období 1.ČSR (1920-1938) v zmysle horizontálnej 
deľby moci  
3) Ivančo Dávid: Nacistické trestné právo 
4) Magušinová Alexandra: Norimberský proces  
5) Petráš Martin: Výkonná moc v Spojených štátoch amerických  
6) Schröderová Alexandra Brigitta: Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky  
7) Šiška Boris: Ústavný systém Piatej francúzskej republiky  
8) Žittová Simona: Vývoj právneho postavenia Afroameričanov vo svetle rozhodnutí Najvyššieho súdu 
Spojených štátov amerických  
 
– oponovanie:  
1) Gajdová Sára: Držba a vydržanie v dejinách práva na území Slovenska s dôrazom na československé 
právo  
2) Kolena Samuel: Retribučné súdnictvo a retribučné procesy v ČSR po II. sv. vojne 
3) Nemcová Jaroslava: Mníchovská dohoda  
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JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
 
– školiteľstvo 
1) Samuel Kolena: Retribučné súdnictvo a retribučné procesy v Československu po druhej svetovej 
vojne  
2) Simona Opálená: Právny rámec politických procesov v 50. rokoch 20. st. na príklade procesu 
s generálom Heliodorom Píkom 
3) Nikola Pastoreková: Autonómia Slovenska v Česko-Slovenskej republike v rokoch 1938-1939 
4) Jaroslava Nemcová: Mníchovská dohoda 
5) Simona Kuzmuková: Vojenské a politické pôsobenie M. R. Štefánika počas I. svetovej vojny 
6) Karolína Macháčková: Vzťahy rodičov a detí v slovenských právnych dejinách 
7) Soňa Ferencová: Sloboda prejavu v období socializmu  
 
– oponovanie 
1) Alexandra Schröderová: Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky  
2) Boris Šiška: Ústavný systém piatej francúzskej republiky  
3) Simona Žittová: Vývoj právneho postavenia Afroameričanov vo svetle rozhodnutí Najvyššieho súdu 
4) Spojených štátov amerických 
5) Martin Petráš: Výkonná moc v Spojených štátoch amerických  
 
 
 
 

Záverečné práce ocenené Cenou dekana: 
 
 
1) Miroslav Géci: Cirkevné reštitúcie 
2) Simona Opálená: Právny rámec politických procesov v 50. rokoch 20. st. na príklade procesu 
s generálom Heliodorom Píkom  
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4. RIGORÓZNE KONANIA 
 
 

21.4.2022: Mgr. Barbora Hudeková:  
Vývoj dedičského práva na území Slovenska v rokoch 1964 - 1992 

 
 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.: predseda komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej 
práce a oponent rigoróznej práce Mgr. Hudekovej 
mim. prof. Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu 
rigoróznej práce Mgr. Hudekovej 
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce Mgr. 
Hudekovej 
 
 

29.6.2022: Mgr. Dominik Chammout: 
Vývoj retribučného súdnictva a vybrané otázky československej retribučnej problematiky  

v rokoch 1945 - 1947 
 

29.6.2022: Mgr. Adam Horník: 
Vznik manželstva a premeny inštitútu manželstva na území Slovenska v 20. storočí 

 
mim. prof. Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.: predseda komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu 
rigoróznej práce Mgr. Chammouta a Mgr. Horníka 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce 
Mgr. Chammouta a Mgr. Horníka 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej 
práce Mgr. Chammouta a Mgr. Horníka a oponent rigoróznej práce Mgr. Chammouta 
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce Mgr. 
Chammouta a Mgr. Horníka a oponent rigoróznej práce Mgr. Horníka 
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5. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  
 
 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 
 
 

 
 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
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 = State and law : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej 
republike. - ISSN 1339-7753. - Roč. 8, č. 4 (2021), s. 216-237 [online]. 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách. 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. - Brno : Masarykova 
univerzita, 2021. - (Acta Universitatis Brunensis Iuridica = Spisy Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity : Editio Scientia, 716). - ISBN 978-80-210-9976-0 (online). - S. 105-126 [print, online] 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. 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. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021. 
- ISBN 978-80-574-0040-0. - S. 66-79 [online]. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách. Súkromnožalobné trestné činy 
ako nástroj ochrany práv? [print, electronic] = Private criminal prosecution as a tool for protection of 
rights? / Tomáš Gábriš (50%), Miriam Laclavíková (50%). In: Ochrana základných ľudských práv 
prostriedkami trestného práva = The protection of fundamental human rights by criminal law = 
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie september 2021. - Praha : Leges, 2021. - 
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-565-4. - S. 305-328 [print, online].. - Spôsob prístupu: 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-
obalkou.pdf 
 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-obalkou.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-obalkou.pdf
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P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola. Pôvod a 
vysledovateľnosť potravín : kapitola 10. / Tomáš Gábriš. In: Potravinové právo. - Bratislava : C.H. 
Beck - Nakladatelství C.H.Beck, 2022. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-8232-016-2. - S. 171-188 
[print]. 
 
P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola. Potravinová 
bezpečnosť v Slovenskej republike : kapitola 11. / Tomáš Gábriš. In: Potravinové právo. - Bratislava : 
C.H. Beck - Nakladatelství C.H.Beck, 2022. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-8232-016-2. - S. 189-
209 [print]. 
 
P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola. Pojem a 
predmet potravinového práva : kapitola 1. / Tomáš Gábriš. In: Potravinové právo. - Bratislava : C.H. 
Beck - Nakladatelství C.H.Beck, 2022. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-8232-016-2. - S. 1-16 
[print]. 
 
P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola. 
Medzinárodné potravinové právo : kapitola 2. / Tomáš Gábriš. In: Potravinové právo. - Bratislava : 
C.H. Beck - Nakladatelství C.H.Beck, 2022. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-8232-016-2. - S. 17-
30 [print]. 
 
V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický 
komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník. 
Sports Law Slovakia [online] / Tomáš Gábriš. - 1. vyd. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 
2022. - 312 s. - (International Sport Law). - ISBN 978-90-411-1754-0. 
 
V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, 
príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia. Verejný záujem 
a verejná správa v samospráve športu [online] = Public interest and public administration in sports 
self-governance / Tomáš Gábriš. In: Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom 
práve : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. november 2021 Trnava, 
Slovenská republika. - Trnava : Právnická fakulta, 2022. - ISBN 978-80-568-0481-0. - S. 50-66 [online]. 
Spôsob prístupu: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2022/05/Kosiciarova_Autonomia-zaujmovych-zdruzeni_online.pdf 
 
V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, 
príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia. Špecifiká 
interpretácie závetu [print, electronic] / Tomáš Gábriš. In: Dedičské právo v hmotnoprávnych a 
procesnoprávnych súvislostiach. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - ISBN 978-80-571-0486-5. - S. 
130-146 [print, online].. - Spôsob prístupu: 
https://www.flaw.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_Dedicske_pravo_4.pdf 
 
V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, 
príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia. Legal decision-
making in the view of cognitive sciences: Between systematic and casuistic approaches to law 
[print, electronic] / Tomáš Gábriš. In: Judical law-making and judicial interpretation in central 
european countries: how can courts strengthen or weaken the unity of law?. - Praha : Wolters Kluwer, 
2021. - (Legal Monographs). - ISBN 978-80-7676-183-4. - S. 37-51 [print, online]. 
 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/05/Kosiciarova_Autonomia-zaujmovych-zdruzeni_online.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/05/Kosiciarova_Autonomia-zaujmovych-zdruzeni_online.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/uploads/media/Zbornik_Dedicske_pravo_4.pdf
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V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, 
príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia. Unifikácia 
rozhodovania o nárokoch proti štátu v prvej Československej republike (zákon č. 4/1918 Zb. z. a n.) / 
Tomáš Gábriš. In: Republika právniků. - Praha : Academia, 2021. - ISBN 978-80-200-3193-8. - S. 239-
261 [print]. 
 
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia. Slovak share in the unification and codification efforts in interwar 
Czechoslovakia [electronic, print] / Tomáš Gábriš. In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = 
Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 2084-4115. - Roč. 15, č. 2 (2022), s. 307-323 
[print, online]. - SCOPUS. - Spôsob prístupu: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-
Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21694/ 
 
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia. Korupcia a (ne)účinnosť práva - konflikt normatívnych systémov? 
[print, electronic] / Tomáš Gábriš. In: Právník. - ISSN 0231-6625. - Roč. 161, č. 5 (2022), s. 426-442 
[print]. - SCOPUS. 
 
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia. Autonomy of will and contractual freedom in professional sports / 
Tomáš Gábriš. In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 104, č. special issue (2021), s. 3-21 [print]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21694/
https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21694/
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doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. prof. 
 
 

 
 

 
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA001  Miriam Laclavíková (40%), Adriana Švecová (60%) : Dejiny právnického vzdelávania na 
Trnavskej univerzite v Trnave. - 2. dopl. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 218 s. - (Teoretik). - ISBN 978-
80-7502-540-1. 
 
AAA002  Miriam Laclavíková (50%), Viera Záteková-Valková (50%) : Rozvod manželstva v spoločnosti 
budujúcej socializmus : (československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. storočia) ; 
[recenzenti: Adriana Švecová, Tomáš Gábriš, Róbert Dobrovodský]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 
164 s. - (Litera scripta manet : edícia malých monografií doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave). - ISBN 978-80-7502-490-9. 
 
ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
ADF001  Miriam Laclavíková (50%), Tomáš Gábriš (50%) : 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). In: : Štát a právo = State and law : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve 
v Slovenskej republike. - ISSN 1339-7753. - Roč. 8, č. 4 (2021), s. 216-237 [online]. 
 
ADF002  Miriam Laclavíková (50%), Matej Parimucha (50%) : Obchodovanie s ľuďmi – medzinárodná 
úprava a medzivojnová Československá republika. - Popis urobený: 20.08.2021 
In: : Forum iuris Europaeum. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 59-70.. - Spôsob prístupu: 
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/05.pdf 
 
ADF003  Miriam Laclavíková (50%), Branislav Rak : Pracovné tábory a výkon práce – nútená práca, 
povinnosť, postih (normatívna báza) [online] = Labor camps and work performance – forced labor, 
duty, punishment (normative basis). 
In: : Forum Iuris Europaeum : recenzovaný časopis pre právnu vedu : journal for legal science : 
Zeitschrift für die Rechtswissenschaft. - ISSN 1339-4401. - Roč. 9, č. 2 (2021), s. 61-72 [print, online]. 
 
 

http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/05.pdf
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AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
 
AEC001  Miriam Laclavíková (50%), Ingrid Lanczová (50%) : Dissolution of marriage and its legal 
consequences in Slovakia during the existence of interwar Czechoslovakia (1918–1938). 
In: : Kulturkampf um die Ehe. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2021. - ISBN 978-3-16-159304-8. - S. 127-
146. 
 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
AED001  Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%) : "Úkoly, ktoré nás čakaly a čakajú, sú 
veľké a široké je pole pôsobenia" : činnosť spolkov Okresnej pečlivosti o mládež v medzivojnovom 
období na Slovensku. In: : "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu". - Bratislava : Veda, Historický ústav 
Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-224-1858-4. - S.419-444. 
 
AED002  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : 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. 
In: : Človek modernej doby. - Bratislava : Historický ústav, Historický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-
224-1880-5. - S. 328-354 [print]. 
 
AED003  Miriam Laclavíková : Robotník, námedzná práca a problém odcudzenia : (rozbor 
problematiky na báze diel Ekonomicko-filozofické rukopisy a Námedzná práca a kapitál). 
In: : Vplyv marxisticko-leninskej ideológie na právo v Československu v rokoch 1948-89. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0352-3. - S. 24-40. 
 
AED004  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : Úprava hospodárskeho práva v 
socialistickom Československu = Regulation of economic law in socialist Czechoslovakia. 
In: : Laudatio Alexandrovi Škrinárovi. - 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. 
 
AFB  Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFB001  Miriam Laclavíková : 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). In: : Sekulárny štát. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-
568-0226-7. - S. 23-39. 
 
AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
AFC001  Miriam Laclavíková (50%), Tomáš Gábriš (50%) : Velezrada: Zákon na ochranu 
ľudovodemokratickej republiky a súdna prax [online]. In: Protistátní trestné činy včera a dnes : 
sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 2021. - (Acta Universitatis Brunensis Iuridica = 
Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity : Editio Scientia, 716). - ISBN 978-80-210-9976-0 
(online). S. 105-126 [print, online]. 
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AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD001  Tomáš Gábriš (50%), Miriam Laclavíková (50%) : Súkromnožalobné trestné činy ako nástroj 
ochrany práv? [print, electronic] = Private criminal prosecution as a tool for protection of rights?. 
In: : Ochrana základných ľudských práv prostriedkami trestného práva = The protection of 
fundamental human rights by criminal law = zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
september 2021. - Praha : Leges, 2021. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-565-4. - S. 305-328 [print, 
online].. - Spôsob prístupu: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-obalkou.pdf 
 
AFD002  Miriam Laclavíková : Ústava ČSSR a zásady pracovného práva. 
In: Ústavy v dejinách. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0336-3. - S. 94-112. 
 
EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 
 
EDJ001  Adriana Švecová (34%), Miriam Laclavíková (33%), Ingrid Lanczová (33%) : Chronicle of 
scholarly events in legal history and Roman law held in the Slovak Republic and the Czech Republic 
in 2019. In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa. - ISSN 2084-4115. - Tom 13, zesz. 3 (2020), 
s. 403-406. 
 
GII  Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 
 
GII001  Katarína Gešková (13%), Viktor Križan (13%), Miriam Laclavíková (13%), Dagmar Lantajová 
(13%), Michaela Moravčíková (12%), Jakub Neumann (12%), Vojtech Vladár (12%), Štefan Zeman 
(12%) : Právna politika a legislatíva - medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni 2020.  
In: Forum iuris Europaeum. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 71-78.. - Spôsob prístupu: 
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/06.pdf 
 
V3001  Miriam Laclavíková (50%), Michal Tomin (50%) : Adoption (Successful Unification of Adoption 
Law in Interwar Czechoslovakia) [print, electronic]. In: : Krakowskie studia z historii państwa i prawa 
= Cracow studies of constitutional and legal history. - ISSN 2084-4115. - Roč. 15, č. 2 (2022), s. 325-
338 [print, online]. - SCOPUS. Spôsob prístupu: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-
Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21693/ 
 
V3002  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : Dve strany jednej mince - úbohá alebo 
veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. storočia 
na území Slovenska [print, electronic] = Two sides of the same coin - poor or merry widow? The legal 
status of the widow in the private law of the late 19th and the first half of the 20th century in Slovakia. 
In: : Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - Roč. 52, č. 2 (2022), s. 95-111 [print, online]. - 
SCOPUS. 
 
V3003  Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%) : Nemanželské dieťa - relikt doby a príklad 
sociálnej a právnej humanizácie v slovenských právnych reáliách medzivojnového Československa 
[print, electronic] = An illegitimate child - a relic of the times and an example of social and legal 
humanization in the Slovak legal realities of inter.war Czechoslovakia. In: : Historický časopis = Journal 
of History = Historical Journal : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy : an academic 
journal on the history of Slovakia and Central Europe. - ISSN 0018-2575. - Roč. 70, č. 2 (2022), s. 243-
270 [print, online]. - CCC, WoS, SCOPUS. Current Content Connect 

http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-obalkou.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ochrana-zakl-ludskych-prav_s-obalkou.pdf
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/06.pdf
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doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
 
 

 
 
 
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
AAA001  Adriana Švecová : Dedenie zo zákona a závetu podľa I. návrhu uhorského občianskeho 
zákonníka z roku 1900 : (edícia vybraných častí dôvodovej správy). - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 
139 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-559-3. 
 
AAA002  Adriana Švecová (70%), Peter Gergel (30%) : Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského 
Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1900 : (vo vybraných právnohistorických a 
lingvistických súvislostiach). - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 191 s. - (Student). - ISBN 978-80-7502-
558-6. 
 
AAA003  Miriam Laclavíková (40%), Adriana Švecová (60%) : Dejiny právnického vzdelávania na 
Trnavskej univerzite v Trnave. - 2. dopl. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 218 s. - (Teoretik). - ISBN 978-
80-7502-540-1. 
 
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 
ACB001  Adriana Švecová : Kapitoly z dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku 
[online] . - 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. 
Ohlasy: 
2021 [02] GAJARSKÝ, A. Povinný podiel na Slovensku I. polovice 20. storočia – uhorské a 
československé reminiscencie tohto inštitútu zákonného dedenia. In (eds.) Švecová, A. – Lanczová, I. 
– Gajarský, A. Právno-historické trendy a výhľady. 6. - Praha : Leges, 2021, s. 15. ISBN 978-80-7502-
583-8 
 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
 
AED001  Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%) : ,,Úkoly, ktoré nás čakaly a čakajú, sú 
veľké a široké je pole pôsobenia´´ : činnosť spolkov Okresnej pečlivosti o mládež v medzivojnovom 
období na Slovensku. In: Zabrániť bahnu morálneho rozkladu - Bratislava : Veda, Historický ústav 
Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-224-1858-4. - S.419-444. 
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AED002  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : 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. In: : Človek modernej doby. - Bratislava : 
Historický ústav, Historický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-224-1880-5. - S. 328-354 [print]. 
 
AED003  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : Úprava hospodárskeho práva v 
socialistickom Československu = Regulation of economic law in socialist Czechoslovakia. In: : Laudatio 
Alexandrovi Škrinárovi. - 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. 
 
AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
AFD001  Adriana Švecová : Inštitút odkazu v I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho 
zákonníka z roku 1900 [online] = Bequest in the First Hungarian General Civil Code Draft of 1900. In: 
: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. - Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika, 2021. - ISBN 978-80-574-0040-0. - S. 295-307 [online]. 
 
EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 
 
EDJ002  Adriana Švecová (50%), Ingrid Lanczová (50%) : Chronicle of Scholarly Events in Legal History 
and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020. 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]. - SCOPUS. Spôsob prístupu: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-
Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2021/Tom-14-Zeszyt-3-2021/art/19699/ 
 
FAI  Redakčné a zostavovateľské práce 
 
FAI001  [editorky: Adriana Švecová (50%), Ingrid Lanczová (50%)] : Acta Universitatis Tyrnaviensis - 
Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 13 ; [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. - ISBN 978-80-568-0422-3.. - 
Spôsob prístupu: 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/11/AUTI-XIII-rok-2021.pdf 
 
FAI002  Adriana Švecová (34%), Ingrid Lanczová (33%), Adrián Gajarský (33%) (eds.) : Právno-
historické trendy a výhľady [print, electronic] = Legal-Historical Trends and Perspectives. 6. - 1. vyd. - 
Praha : Leges, 2021. - 166 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-583-8, ISBN 978-80-7502-584-5. 
 
GII  Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 
 
GII001  Erika Juríková, Adriana Švecová : Z Oxfordu do Trnavy : neuveriteľné osudy Františka Fóriša 
Otrokočiho : známi i neznámi autori starej Trnavskej univerzity 59. In: : Novinky z radnice. - ISSN 
1339-8989. - Roč. 32, č. 3 (2021), s. 21-23 [print]. 
 
I3   
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I3001  Adriana Švecová (50%), Peter Gergel : Priateľské pokonanie o deľbe majetku alebo ako sa 
kedysi dedilo [print] . In: : Záhorie. - ISSN 1335-7840. - Roč. 31, č. 4 (2022), s. 9-14 [print]. 
 
O3   
 
O3001  Adriana Švecová : LACLAVÍKOVÁ, M. - ZÁTEKOVÁ-VALKOVÁ, V. Rozvod manželstva v 
spoločnosti budujúcej socializmus (Československá rozvodová súdna prax v 50. a 60. rokoch 20. 
storočia) [print, electronic] . In: : Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - Roč. 52, č. 2 (2022), s. 
192-195 [print, online]. - SCOPUS. Rec na: Rozvod manželstva v spoločnosti budujúcej socializmus / 
Miriam Laclavíková (50%), Viera Záteková-Valková (50%). - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-
490-9. SCOPUS 
 
V2   
 
V2001  Erika Juríková, Adriana Švecová : Pavol Klos – profesor uhorského práva na Trnavskej 
univerzite [print] . In: : Tyrnavia erudita 3. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Mesto Trnava, 
2022. – ISBN 978-80-568-0487-2. - S. 64-66 [print]. 
 
V2002  Erika Juríková, Adriana Švecová : Z Oxfordu do Trnavy – neuveriteľné osudy Františka Foriša 
Otrokočiho [print] . In: Tyrnavia erudita 3. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Mesto Trnava, 
2022. – ISBN 978-80-568-0487-2. - S. 21-25 [print]. 
 
V3   
 
V3001  Miriam Laclavíková (50%), Adriana Švecová (50%) : Dve strany jednej mince - úbohá alebo 
veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. a v prvej polovice 20. 
storočia na území Slovenska [print, electronic] = Two sides of the same coin - poor or merry widow? 
The legal status of the widow in the private law of the late 19th and the first half of the 20th century 
in Slovakia. In: Právněhistorické studie. - ISSN 0079-4929. - Roč. 52, č. 2 (2022), s. 95-111 [print, 
online]. - SCOPUS.  
 
V3002  Adriana Švecová (50%), Miriam Laclavíková (50%) : Nemanželské dieťa – relikt doby a príklad 
sociálnej a právnej humanizácie v slovenských právnych reáliách medzivojnového Československa 
[print, electronic] = An illegitimate child - a relic of the times and an example of social and legal 
humanization in the Slovak legal realities of inter.war Czechoslovakia. In: : Historický časopis = Journal 
of History = Historical Journal : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy : an academic 
journal on the history of Slovakia and Central Europe. - ISSN 0018-2575. - Roč. 70, č. 2 (2022), s. 243-
270 [print, online]. - CCC, WoS, SCOPUS. Current Content Connect 
 
V3003  Adriana Švecová (50%), Peter Gergel : Substantive and linguistic considerations on the forced 
share in the law in force of Slovakia at the turn of the 19th and 20th centuries until 1950 = 
Materiellrechtliche und linguistische Überlegungen zum Pflichtteil im geltenden Recht der Slowakei 
an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts bis 1950. In: : Journal on European history of law. - ISSN 
2042-6402. - Roč. 13, č. 1 (2022), s. 43-58 [print]. - SCOPUS. 
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doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 
 
 

 
 
 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
 
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. 
 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
 
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].. - Spôsob prístupu: 
https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2021/PravnickeListy21_02.pdf 
 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
 
Teória spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu = The Theory of Just War by Francisco de Vitoria / Peter 
Vyšný. 
In: Právník. - ISSN 0231-6625. - Roč. 160, č. 9 (2021), s. 759-778. - SCOPUS. 
SCOPUS 
 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
 
Vznik republiky v Ríme: nelegitímny prevrat alebo legitímne odstránenie tyrana? [online] / Peter 
Vyšný (70%), Marek Prudovič (30%). 
In: Protistátní trestné činy včera a dnes : sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 2021. 
- (Acta Universitatis Brunensis Iuridica = Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity : Editio 
Scientia, 716). - ISBN 978-80-210-9976-0 (online). - S. 24-33 [print, online]. 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Nahuaské dedičské právo pred a po conquiste = Nahua law of succession before and after the 
conquest / Peter Vyšný. 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=195644&fs=4E23112779A741E19DE58625BF98F92E
https://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2021/PravnickeListy21_02.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=46879&fs=4E23112779A741E19DE58625BF98F92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=207960&fs=4E23112779A741E19DE58625BF98F92E
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In: Právno-historické trendy a výhľady. 6. = Legal-Historical Trends and Perspectives. - Praha : Leges, 
2021. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-583-8. - S. 155-166 [print, online]. 
 
O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia, recenzia 
 
Šavelková, Lívia, Jana Jetmarová a Tomáš Boukal, eds.: Původní obyvatelé a globalizace [Pôvodní 
obyvatelia a globalizácia] [electronic] = Šavelková, Lívia, Jana Jetmarová a Tomáš Boukal, eds.: 
Indigenous peoples and globalization / Peter Vyšný. 
In: Societas et iurisprudentia. - ISSN 1339-5467. - Roč. 10, č. 2 (2022), s. 93-100 [online]. 
Rec na: Původní obyvatelé a globalizace / Livía Šavelková, Jana Jetmarová, Tomáš Boukal. - Praha 
: Pavel Mervart, 2021. - ISBN 978-80-7465-487-9.. - Spôsob prístupu: 
http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2022-02.pdf 
 
V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický 
komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník 
 
Pravek práva / Peter Vyšný. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 128 s. - (Teoretik). - ISBN 
978-80-7502-619-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=208751&fs=4E23112779A741E19DE58625BF98F92E
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=126083&fs=4E23112779A741E19DE58625BF98F92E
http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2022/02/SOCIETAS-ET-IURISPRUDENTIA-2022-02.pdf
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JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
 
 

 
 

 
V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia 
 
V3001 Zmena vnímania duševnej poruchy ako dôvodu na rozvod v domácom práve / Ingird 
Lanczová. 
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 13, č. 6 (2022), s. 11-16 [print, online]. 
 
V3002 Mental disorder as a ground for divorce in the Czechoslovak marriage amendment and 
comparison to Hungarian law [print, electronic] / Ingrid Lanczová. 
In: Krakowskie studia z historii państwa i prawa = Cracow studies of constitutional and legal history. 
- ISSN 2084-4115. - Roč. 15, č. 2 (2022), s. 339-352 [print, online]. - SCOPUS. 
SCOPUS. - Spôsob prístupu: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-
Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21692/ 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
 
Právno-historické trendy a výhľady [print, electronic] = Legal-Historical Trends and Perspectives. 6. / 
Adriana Švecová (34%), Ingrid Lanczová (33%), Adrián Gajarský (33%) (eds.). - 1. vyd. - Praha : Leges, 
2021. - 166 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-583-8, ISBN 978-80-7502-584-5. 
 
O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster 
z podujatia, článok z podujatia, recenzia 
 
Laclavíková, M. – Švecová, A.: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku. Právne postavenie 
šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práva / Ingrid Lanczová. 
In: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. - ISSN 2464-4889. - Roč. 7, č. 1 (2021), s. 6-8. 
Rec na: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku / Miriam Laclavíková (80%), Adriana Švecová 
(20%). - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-458-9.. - Spôsob prístupu: 
http://www.historyoflaw.eu/czech/Bulletin_Evropske_spolecnosti_1-2021.pdf 
 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80031&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=160019&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21692/
https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2022/Tom-15-Zeszyt-2-2022/art/21692/
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=149348&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://www.historyoflaw.eu/czech/Bulletin_Evropske_spolecnosti_1-2021.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*autorform&backPage=resultform&authorID=O0075884&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*autorform&backPage=resultform&authorID=O0075884&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
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ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
 
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]. - SCOPUS. 
SCOPUS 
 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
 
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. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2021. - ISBN 978-3-16-159304-8. - S. 127-146 
 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 
 
Laclavíková, Miriam – Švecová, Adriana: Woman in the medieval and modern Kingdom of Hungary. 
Legal status of a noblewoman: Inheritance and property rights / Ingrid Lanczová. - Popis urobený: 
20.08.2021 
In: Forum iuris Europaeum. - ISSN 2644-4364. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 79-81. 
Rec na: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku / Miriam Laclavíková (80%), Adriana Švecová 
(20%). - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-458-9.. - Spôsob prístupu: 
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/07.pdf 
 
V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický 
komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník 
 
Zborník príspevkov zo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ [electronic] : študentská vedecká odborná 
činnosť: fakultné kolo súťaže : zborník príspevkov zo 14. ročníka Vedeckej študentskej konferencie 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave / Ingrid Lanczová (ed.). - 1. vyd. - Trnava : Právnická 
fakulta, 2021. - 144 s. - ISBN 978-80-568-0500-8.. - Spôsob prístupu: 
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zbornik-SVOC-2021.pdf 
 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
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. 
 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 
 
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]. - SCOPUS. 
SCOPUS. - Spôsob prístupu: https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-
Prawa/2021/Tom-14-Zeszyt-3-2021/art/19699/ 
 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=125844&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=200579&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=181442&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://fie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/08/07.pdf
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2022/07/Zbornik-SVOC-2021.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80031&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=160019&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2021/Tom-14-Zeszyt-3-2021/art/19699/
https://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2021/Tom-14-Zeszyt-3-2021/art/19699/
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ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
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. 
 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) 
 
Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 
Trnave. 13 / [editorky: Adriana Švecová (50%), Ingrid Lanczová (50%)] ; [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. - ISBN 978-80-568-0422-3.. - Spôsob 
prístupu: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/11/AUTI-XIII-rok-2021.pdf 
 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
 
Slovak emigration: From the liberal Hungarian era to the totalitarian Czechoslovakia / Ingrid 
Lanczová. 
In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view. - Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, 
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0231-1. - P. 125-137. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=80031&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2021/11/AUTI-XIII-rok-2021.pdf
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=202995&fs=8C3836074C7F428484102B8B92847168
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6. GRANTY 
 
 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 

 
1. Visegrad grant: ‘Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor 
States (1918-1939),’ – riešiteľ za SR 
2. CONSTITUTIONAL RISK MANAGEMENT IN THE V4 COUNTRIES (Hungarian Academy of Sciences 
Centre for Social Sciences project) – riešiteľ za SR 
 
 

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. prof. 
 
 
1. Členstvo v grante VEGA Renesancia zabudnutých a znovu objavených inštitútov dedičského práva 
na Slovensku (člen riešiteľského kolektívu) 
2. Členstvo v grante APVV Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice 
versa) (člen riešiteľského kolektívu) 
3. Členstvo v grante APVV Trestnoprávna ochrana slobody (člen riešiteľského kolektívu) 
4. Účasť v projekte International Visegrad Fund: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal 
Systems in Post-war Successor States (1918-1939) – Visegrad Grant No. 22030159 – výstup: spoločná 
štúdia s doktorandom M. Tominom 
 
 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

 
 
1. VEGA projekt číslo 1/0018/19 s názvom Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov 
dedičského práva na Slovensku 
 
 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 
 
 
1. Grant Trnavskej univerzity v Trnave 21/TU/2020 "Pravek práva". 
2. VEGA 1/0202/22 Teórie spravodlivej vojny učencov Salamanskej školy a ich odkaz v moderných 
teóriách spravodlivej vojny a modernom vojnovom práve 
 
 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
 
 
1. V4 projekt Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States 
(1918-1939) 
2. VEGA projekt 1/0202/22 Teórie spravodlivej vojny učencov Salamanskej školy a ich odkaz v 
moderných teóriách spravodlivej vojny a modernom vojnovom práve 
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7. INÉ AKTIVITY KATEDRY 
 
 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA: 
 
 

- Evidenciu vedie Oddelenie pre vedu a výskum 
- Vedenie študentskej pomocnej vedeckej sily Dominiky Kuchárovej 

 
 

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., univ. prof. 
 

 
- Účasť na školeniach, workshopoch venovaných vysokoškolskej pedagogike 
- Účasť na fakultných a katedrových podujatiach 
- Účasť (členstvo) v komisii pre obhajobu dizertačnej práce (PF UK Bratislava)  
- Spolupráca so študentmi vo vedeckej oblasti (študent – rozpracovaná vedecká štúdia) 
- Členstvo v komisii KEGA MŠ SR (2. funkčné obdobie) 
- Členstvo v komisii PF TU pre prijímacie pohovory 
-  Členstvo v komisii PF TU pre vedu 
- Členstvo redakčných rád, vedeckej rady PF TU a Vedeckej rady TU 
- Vedenie fakultného časopisu FEI (hlavný redaktor) 
- Vedenie Akademického senátu PF TU  
-  vedenie pomocnej vedeckej sily študentky Adriany Sekovej  
-  Erasmus – študijný pobyt/stáž (MU Brno) 
-            Aktívna účasť na konferenciách  
-            Účasť na konferencii doktorandov (člen vedeckého výboru) 
 
 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
 
 
-         Košice, 24. – 26. 5. 2022,  konferencia „Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od 
stredoveku do roku 1848“, organizátor Historický ústav SAV, Východoslovenské múzeum v Košiciach, 
Sekcia právnych dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Katedra právnych dejín a právnej 
komparatistiky PF UK Bratislava, aktívna účasť 

 
 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. 

 
 
-             Brno, ČR, 15. 10. 2021, medzinárodná konferencia „Protistátní trestné činy včera a dnes“, 
organizátor PF MU Brno, aktívna účasť 
-             Zahraničná medzinárodná konferencia Hľadanie indiánskej Ameriky 5, Pardubice - aktívna 
účasť + "vedecký spolugarant" konferencie  
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-            Medzinárodná konferencia organizovaná Slovenskou národnou knižnicou 18. - 19. 5. 2022 
pod názvom Príbeh umenia / príbeh knihy (Umenie slova a umenie remesla cez prizmu vývoja média 
– knihy) - aktívna účasť 
-            Zahraničná medzinárodná vedecká konferencia Stát a právo v běhu času, Západočeská 
univerzita, Fakulta právnická, Plzeň, - aktívna účasť 23. 6. 2022 
-           TPD 2022 - aktívna účasť 
-           Spolupráca so študentmi - 5x posudok odborného/vedeckého článku doktoranda 

 
 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. 
 
 
Aktívna účasť: 
-        7.10.2021 medzinárodná vedecká konferencia Difficult Heritage: Interwar Codification 
Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939) 
-               13.10.2021 prednáška s prof. Gábrišom pre medzinárodné publikum na tému Introduction 
to Continuity and discontinuity in Czechoslovakia: Legal Dualism and Codification Efforts 
-               13. 10. 2021 prednáška s prof. Gábrišom pre medzinárodné publikum na tému Conclusions 
on Continuity and discontinuity in Czechoslovakia: Legal Dualism and Codification Efforts 
-             13. 10. 2021 prednáška s prof. Gábrišom pre medzinárodné publikum na tému Divorces in 
Czechoslovakia 
-               13. 10. 2021 prednáška s prof. Gábrišom pre medzinárodné publikum na tému Adoptions in 
Czechoslovakia 
-               4.3.2022 prednáška pre stredoškolákov na Workshope Cesta do hlbín štúdia práva 
-                 20.5.2022 Lublin – medzinárodná vedecká konferencia Władza sądownicza a bezpieczeństwo 
prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – 
Ukraina – Niemcy 
-             3.6.2022 prednáška / round table pre indické publikum na tému Freedom of Movement in the 
European Union 
 
Pasívna účasť: 
podujatia, odborné prednášky, workshopy: 
-             22.10.2021 prednášky z vysokoškolskej pedagogiky: Učebné činnosti vysokoškolských 
študentov; Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi 
-              3.11.2021: Oplatí sa byť fér? 
-              3.11.2021: Hindu Mytology and Religious Practices in India 
-              5.11.2021: Kvalita vysokoškolského vzdelávania: príklady dobrej praxe 
-             23.11.2021: Hodnotenie vo vysokoškolskom vzdelávaní 
-             10.12.2021: Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou 
-             16.2.2022: Študent a pedagóg v Jaspersovej idei univerzity 
-             21.2.2022: Ciele a obsah výučby 
-             23.2.2022: Dohoda o obrannej spolupráci medzi vládou SR a vládou USA: mýty a skutočnosť 
-             16.3.2022: Ilavský zaisťovací tábor ako súčasť ľudáckeho represívneho mechanizmu 
-             17.3.2022: Rusko-ukrajinský konflikt 
-             22.3.2022: Tvorba a použitie učebných pomôcok 
-               7.4.2022: Vzdelávanie učiteľov – tvorba a použitie učebných pomôcok 
-             12.4.2022: Webinár pre učiteľov Najnovšie trendy v časovom manažmente 
-             25.4.2022: Preverovanie a hodnotenie výsledkov učenia sa študentov  
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-               4.5.2022: Motivačný workshop s Lingua Forum – slovenský jazyk 
 
Organizácia podujatí: 
-       21.-22.9.2021: spoluorganizácia konferencie Katedry dejín práva a Slovenskej historickej 
spoločnosti – Sekcie právnych dejín na tému Metamorfózy dedičského práva v eschatológii človeka 
-               10.11.2021: organizácia prednášky Ingrid Horvay z MZVaEZ SR na tému Diplomatický protokol 
v praxi 
-                 7.10.2021: spoluorganizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Difficult Heritage: Interwar 
Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939) 
-           22.11.2021: organizácia prednášky Teach for Slovakia 
-       30.3.2022: organizácia prednášky Zvierací ombudsman – právna úprava na ochranu zvierat 
a úskalia praxe, spojenej s materiálnou zbierkou pre útulok Zatúlané psíky Šaľa a OZ Mačky Trnava 
-            7.4.2022: round table študentov a dr. Vysockého na tému Európska bezpečnosť 
a kyberbezpečnosť v práve (v rámci Truniverzitných debát) 
-           organizácia prednášky Postavenie NS SR v hierarchii justície, ktorá sa z dôvodu covidu 
prednášajúcich neuskutočnila 
 
Účasť v komisiách: 
21.4.2022: obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška Mgr. Hudekovej 
 
Študentská vedecká odborná činnosť: 
- 5.10.2021: organizácia výberového konania na katedrovú študentskú pomocnú vedeckú silu 
- školenie POMVEDa, študenta Lalinského, v ZS 2021/2022 – stáž ukončená k 14.2.2022 
- zostavovateľka zborníka príspevkov zo ŠVOČ 2021 
- editorka študentskej časti fakultnej Ročenky AUTI (Etické dilemy môjho budúceho povolania) 
- 2.3.2022: organizácia výberového konania na katedrovú študentskú pomocnú vedeckú silu 
- 11.3.2022:  organizácia výberového konania na katedrovú študentskú pomocnú vedeckú silu – 
pomved archivár 
- 29.6.2022 zorganizovanie vedeckej študentskej konferencie – sekcia právo 
- 29.6.2022 zorganizovanie fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ 
 
Posudková činnosť: 
2021: 
- recenzentka monografie Vyšný – Puchovský: Právne dejiny Latinskej Ameriky – predkoloniálne 
obdobie a recenzentka monografie Vyšný – Puchovský: Právne dejiny Latinskej Ameriky – koloniálne 
obdobie 
- 24.10.2021: posudok do FIE na článok The Encounter Between Laws, Religion, and Ethics 
- 8.12.2021: posudok na článok študenta Lalinského do Corpus Delicti (Pohľad na vývoj právnej 
úpravy trestu smrti v Československu v rokoch 1918 – 1990) 
- 9.5.2022: posudok do FIE na článok Pojem uprchlík v medzinárodním a československém právu 
1918-1939 
-10.5.2022: oponentský posudok na rigoróznu prácu Mgr. Horníka 
-27.6.2022: oponentský posudok na dizertačnú prácu JUDr. Dudášovej 
- recenzie na všetky tri diely monografie Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave 
 
Účasť v komisiách: 
21.4.2022: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce Mgr. Hudekovej 
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Disciplinárna komisia – zastupovanie Mgr. Janekovej 
27.6.2022: obhajoba dizertačnej práce JUDr. Ivy Dudášovej (PraFUK) 
29.6.2022: člen komisie pre rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce Mgr. Chammouta a Mgr. 
Horníka a oponent rigoróznej práce Mgr. Horníka 
29.6.2022: člen hodnotiacej komisie fakultného kola súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ 
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8. PODUJATIA 
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