Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update:

13.12.2021

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Maslen

I.2 Meno / Name

Michal

I.3 Tituly / Degrees

doc. , JUDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra
správneho práva, práva životného prostredia a finančného
práva
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Vedúci katedry

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

michal.maslen@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

právo

1

Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and
programme

----------------------------------------

Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta

2009

Právo
magister

Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta

2013

Trestné právo
PhD.

Univerzita Komenského

2020

Správne právo
docent

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
Katedra správneho práva, práva
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
životného prostredia a finančného
práva
- Vedúci katedry
Katedra správneho práva, práva
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
životného prostredia a finančného
práva
Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
Od 1. 5. 2015

Od 1.10.2009

Od 29.5.2013

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other
Preverovanie a hodnotenie vo
výučbe

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

IV.c Rok / Year
23.11.2021
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Správne právo hmotné I
právo
Bakalársky
právo

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.

4

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses
V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Správne právo hmotné I
Právo
Bakalársky
Právo
Správne právo hmotné II
Environmentálne práva a využívanie
prírodných zdrojov
Správne právo štátna skúška

Právo

Bakalársky

Právo

Právo

Bakalársky

Právo

Právo

Bakalársky

Právo

Právo životného prostredia

Právo

magisterský

Právo

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo /
Overall
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

155

92

0

0

5

5

6

4

5
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.

2.

3.

4.

5.

AAA001 Michal Maslen : Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike ; [recenzenti:
Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 112 s. - (Teoretik). - ISBN 978-807502-193-9.
AAA002 Michal Maslen : Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie : vedecká
monografia ; [recenzenti: Peter Škultéty, Mária Srebalová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 248 s. (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-198-4.
AAA003 Michal Maslen : Cultural and natural heritage - legal instruments of its preservation in the
Slovak Republic : scientific monograph ; [reviewers: Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - [1st ed.]. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - 153 p. - ISBN 978-838111-012-9.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14628.pdf
AAA004 Michal Maslen : Verejno-organizátorské pôsobnosti cirkví a náboženských spoločností vo
verejnej správe : vedecká monografia ; [recenzenti: Eva Szabová, Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - 1.
vyd. - Praha : Leges, 2020. - 92 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-492-3, ISBN 978-80-7502-498-5.. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/17328.pdf
AAA005 Michal Maslen : Rímskoprávne vplyvy na súčasnú právnu úpravu vôd : vedecká monografia ;
[recenzenti: Vojtech Vladár, Eva Szabová, Ľubica Masárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 155 s. (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-419-0, ISBN 978-80-7502-500-5.. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/17799.pdf

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
AAA001 Michal Maslen : Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike ; [recenzenti:
1.
Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2017. - 112 s. - (Teoretik). - ISBN 978-807502-193-9.
AAA002 Michal Maslen : Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie : vedecká
2.
monografia ; [recenzenti: Peter Škultéty, Mária Srebalová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 248 s. (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-198-4.
AAA003 Michal Maslen : Cultural and natural heritage - legal instruments of its preservation in the
Slovak Republic : scientific monograph ; [reviewers: Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - [1st ed.]. 3.
Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. - 153 p. - ISBN 978-838111-012-9.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14628.pdf
AAA004 Michal Maslen : Verejno-organizátorské pôsobnosti cirkví a náboženských spoločností vo
verejnej správe : vedecká monografia ; [recenzenti: Eva Szabová, Ľubica Masárová, Michal Aláč]. - 1.
4.
vyd. - Praha : Leges, 2020. - 92 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-492-3, ISBN 978-80-7502-498-5.. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/17328.pdf
AAA005 Michal Maslen : Rímskoprávne vplyvy na súčasnú právnu úpravu vôd : vedecká monografia ;
[recenzenti: Vojtech Vladár, Eva Szabová, Ľubica Masárová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2020. - 155 s. 5.
(Teoretik). - ISBN 978-80-7502-419-0, ISBN 978-80-7502-500-5.. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/17799.pdf
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7

5

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
7 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
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1.

2.

3.

4.

5.

2019 [1] JANKUV, J. Protection of Right to Environment in International Public Law. In International
and comparative law review, vol. 19, iss. 1, 2019, p. 146-171. - ISSN 1213-8770. - ISSN 24646601(online). - SCOPUS
2018 [1] STEUER, M. Constitutional pluralism and the Slovak constitutional court: The challenge of
European Union law. In The Lawyer quarterly, vol. 8, iss. 2, 2018, p. 108-128. ISSN 1805-8396. SCOPUS
2019 [1] PERÁČEK, T. - MUCHA, B. - BRESTOVANSKÁ, P. Comparative analysis of Slovak and Czech
constitutional law on favorable environment. In SGEM 2019 conference proceedings : international
multidisciplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology management. 5.4.
Ecology, economics, education and legislation. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 427-433. ISBN 978619-7408-87-4. - ISSN 1314-2704. - SCOPUS
2019 [1] PERÁČEK, T. Application of the individual´s right for timely and complete information about
the state of the environment in the Slovak Republic. In SGEM 2019 conference proceedings :
international multidisciplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology
management. 5.4. Ecology, economics, education and legislation. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p.
409-416. ISBN 978-619-7408-87-4. - ISSN 1314-2704. - SCOPUS. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/13305.pdf
2019 [1] JANKUV, J. Protection of Right to Environment in International Public Law. In International
and comparative law review, vol. 19, iss. 1, 2019, p. 146-171. - ISSN 1213-8770. - ISSN 24646601(online). – SCOPUS

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
1.

2.
3.
4.
5.

APVV-0024-12 „Verejná správa a ochrana základných ľudských práv a slobôd na základe“,
doba riešenia 2013-2017, člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka prof.
Košiciarová)
VEGA č. 1/0092/13 "Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a
právna prax", doba riešenia 2013-2016, člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka
prof. Košiciarová)
VEGA č. 1/0193/18 pod názvom „Environmentalizácia medzinárodného verejného práva“.
(zodpovedný riešiteľ: prof. Jankuv)
APVV-17-0022 s názvom „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“.
(zodpovedný riešiteľ: prof. Vladár)
APVV-19-0050 s názvom ,,Trestnoprávna ochrana slobody“ (zodpovedná riešiteľka doc.
Szabová)

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
8

Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.

7
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Rôzne aktivity, ktoré realizujete na PFTU,
členstvo v komisii, organizácia SVOČ, aj mimo
PF TU (ak ide o rôzne rady)
Rozkladová komisia

Národný bezpečnostný úrad SR

Od roku 2020

Poradná komisia riaditeľa

Národný bezpečnostný úrad SR

Od roku 2020

Rozkladová komisia

Ministerstvo obrany SR

Od roku 2021

Komisia pre doktorandské štúdium

Právnická fakulta TU

Od roku 2021

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study

VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

Štátna univerzita F. M.
Dostojevského v Omsku, Právnická
fakulta
Štátna univerzita F. M.
Dostojevského v Omsku, Právnická
fakulta
Univerzita Vytautasa Magnusa,
Právnická fakulta
Univerzita v Bergene, Právnická
fakulta
Štátna univerzita F. M.
Dostojevského v Omsku, Právnická
fakulta
Univerzita v Bergene, Právnická
fakulta
Univerzita v Bergene, Právnická
fakulta
Katolícka univerzita Jána Pavla II.,
Fakulta práva a administratívy

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob
ytu (uviesť
dátum odkedy
dokedy trval
pobyt) /
Duration
(indicate the
duration of
stay)

Omsk, Ruská federácia

30. 8. – 10. 9.
2014

Omsk, Ruská federácia

23. 8. – 30. 8.
2015

Kauna, Litva
Bergen, Nórsko
Omsk, Ruská federácia
Bergen, Nórsko
Bergen, Nórsko
Lublin, Poľsko

VIII.d Mobilitná
schéma,
pracovný kontrakt, iné
(popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract,
other (describe)

15. 9. – 2. 10.
2015
19.10. 23.10.2015
26. 8. – 1. 9.
2016
14.10. 21.10.2016
27.6. 12.7.2017
24. – 30. 11.
2019

8
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
Rôzne ocenenia, vypracovanie expertíz, prednášateľská činnosť pre rôzne inštitúcie, a pod.
Vyžiadanie recenzie:
-

-

-

-

-

vyžiadanie vypracovať recenziu na odbornú monografiu: autor: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. a
kolektívn, názov: „Organizace státní správy – vývojové tendence“, vydavateľstvo: Leges Praha, vyžiadanie
od Právnická fakulta UP Olomouc, ČR, október 2014
vyžiadanie participovať ako recenzent pre časopis Baltic Journal of Law and Politics, vypracovanie
recenzného posudku na príspevok v časopise pod názvom: Newcomers in politics? The success of new
political parties in the Slovak and Czech Republic after 2010? (autorka: Viera Žúborová, UCM Trnava)
(údaje od časopise: Baltic Journal of Law & Politics, ISSN 2029–0454 (online), vydavateľ: Faculty of Law,
Vytautas Magnus University, Jonavos St. 66, 44191 Kaunas, Lithuania)
vyžiadanie vypracovať recenzný posudok na príspevok „The role and importance of environmental
administration in the protection against environmental damages“, ktorý bude uverejnený v časopise
Verejná správa a spoločnosť, ktorý vydáva Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, rozhodnutie
redakčnej rady časopisu (november 2019)
vyžiadaná recenzia (e-mailom) - žiadosť dekanky Právnickej fakulty Univerzity v Miškolci, Maďarsko o
recenziu kapitoly „The Constitutional development of Slovakia“ do učebnice Ústavného práva (október
2021)
vyžiadaná recenzia (oficiálna žiadosť) z Inštitútu Ferenca Mádla pre porovnávacie právo z Budapešti,
Maďarsko (Ferenc Mádl Institute of Comporative Law) o recenziu odborného príspevku na tému:
External systemic and comparative arguments in the interpretation of the Slovak Constitutional Court,
september 2021

Iné: (podľa vlastného uváženia)

-

schválenie do databázy expertov grantovej agentúry APVV (od september 2013)
„Certifikát posudzovateľa projektov APVV“ – hodnotenie projektov sa uskutočnilo v prvej polovici roka
2015, v rámci agentúry APVV s označením VV 2014, vystavené k februáru 2015
„Certifikát posudzovateľa projektov APVV“ – vypracovanie odborného posudku hodnotenia vedeckovýskumných projektov podaných vo verejnej výzve APVV s označením VV 2015, hodnotenie sa uskutočnilo
v roku 02/2016

Vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci:

- „Žiadosť o doktrinálny výklad k aplikácii zákona“ zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR, Legislatívno-právny odbor, Bratislava; žiadosť o doktrinálny výklad k aplikácii zákona č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.; žiadosť zo dňa 30. 11. 2016
Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu)
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Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

-

-

člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu so zameraním na právo a právne vedy „Public
Governance, Administration and Finances – Law Review (subtitle: in the European Union and Central and
Eastern Europe), vydavateľ Právnická fakulta Univerzity Istvána Széchenyi, Györ, Maďarsko a Wolters
Kluwer (Hungary) Publishing Company, rok založenia rok 2015, vyžiadanie členstva 03/2015, pokračuje aj
v roku 2020, vydavateľ: Ludovika University Press Budapešť, ISSN 2498-6275
externý recenzent pre časopis Baltic Journal of Law and Politics, ISSN 2029–0454 (online), vydavateľ:
Faculty of Law, Vytautas Magnus University, Jonavos St. 66, 44191 Kaunas, Lithuania (november 2015)
člen redakčnej rady vedeckého časopisu „The Financial Law Working Papers“ (ISSN 2658-0284) – biyearly
scientific journal revolvin around the subject of financial law – vydavateľ Scientific Association of Tax Law
of the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie Sklodowska University in Lublin, Poland,
menovanie jún 2019

Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. stručný popis participácie)
- člen Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo, menovanie ministrom
spravodlivosti, december 2014 - december 2017

„Posudzovateľ“ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, zapísaný do zoznamu posudzovateľov na
základe uznesenia výkonnej rady SAAVŠ, od máj 2020
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