
Doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. (nar. 1980) sa po úspešnom absolvovaní 
magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004 

stal v tom istom roku členom Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave, na ktorej pedagogicky a vedecky pôsobí doteraz. Na tomto pracovisku dosiahol titul 

JUDr. v odbore dejiny štátu a práva (2008), titul PhD. v odbore teória a dejiny štátu a práva 

(2009) a titul docent v odbore teória a dejiny štátu a práva (2015). Na Filozofickej fakulte 

Karlovej univerzity v Prahe získal titul Ph.D. v odbore iberoamerikanistika (dejiny Latinskej 

Ameriky) (2018). V roku 2005 úspešne absolvoval medzinárodnú skúšku Goethe-Institutu 

„Zentrale Oberstufenprüfung“ z nemeckého jazyka, popri ktorom na vyššej pokročilej úrovni 
ovláda angličtinu a španielčinu a na mierne pokročilej úrovni latinčinu a francúžštinu.  

V rokoch 2018-2019 zastával doc. Vyšný funkciu prodekana pre vedu a legislatívu Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Doc. Vyšný vyučuje predmety Svetové dejiny práva I a II, Rímske právo I a II, Právne dejiny 

predkolumbovskej Ameriky a Právne dejiny Latinskej Ameriky. V minulosti tiež participoval 
na výučbe predmetu Metodológia vedeckej práce. Doc. Vyšný ďalej školí, resp. oponuje 
bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné i habilitačné práce. 

Ťažiskom pedagogického pôsobenia doc. Vyšného je výučba predmetu Svetové dejiny práva I 
a II, v rámci ktorej sa doc. Vyšný systematicky usiluje prepojiť poznatky o minulosti štátu 
a práva s poznatkami o ich súčasných podobách. Doc. Vyšný je spoluautorom jednej učebnice 
(vyšla v roku 2013) a autorom dvoch učebníc (vyšli v rokoch 2017 a 2019) svetových dejín 

štátu a práva (učebnica z roku 2019 je podstatne prepracovanou, ako aj rozšírenou verziou 
učebnice z roku 2017); popri tom vypracoval aj praktikum k týmto dejinám (vyšlo v roku 

2017), ktoré sa využíva na seminároch k predmetu Svetové dejiny práva I a II.  

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa doc. Vyšný dosiaľ prevažne zaoberal dejinami 
štátu a práva významnej centrálno-mexickej indiánskej kultúry Aztékov (Nahuov) a právnymi 

dejinami španielskej conquisty a kolonizácie Ameriky (so zohľadnením európskych súvislostí 
týchto dejín). V menšej miere skúmal napr. aj dejiny sociálneho zákonodarstva v Nemecku a 

protižidovskú legislatívu nacistického Nemecka a Slovenskej republiky (1939 – 1945). 

Venoval sa a naďalej sa venuje aj teoretickým základom svetových dejín štátu a práva 

a otázkam spojeným s ich výučbou.  

Doc. Vyšný bol členom riešiteľských kolektívov jedného projektu KEGA a dvoch projektov 

VEGA. Aktuálne je zodpovedným riešiteľom grantového projektu Trnavskej  univerzity 

v Trnave. Aktívne sa zúčastnil mnohých domácich, ako aj viacerých zahraničných (Nemecko, 
Česká republika) vedeckých konferencií.  

V roku 2006 absolvoval doc. Vyšný dlhodobý (šesťmesačný) výskumný pobyt na Inštitúte 
právnych výskumov Mexickej národnej autonómnej univerzity (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), podporený štipendiom federálnej 
vlády Mexika. Na tom istom Inštitúte neskôr opakovane (v rokoch 2010, 2012, 2017 a 2019) 

realizoval krátkodobé výskumné pobyty.   

Doc. Vyšný publikoval dve vedecké monografie a na dvoch ďalších participoval ako 
spoluautor; okrem toho je autorom početných vedeckých článkov.  

 

      


