Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Scientific/artistic-pedagogical 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 scientific/artistic-pedagogical 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: 6.1.2022
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Rybnikár

I.2 Meno / Name

Samuel

I.3 Tituly / Degrees

Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1990

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace

I.7 Pracovné zaradenie / Position
I.8 E-mailová adresa / E-mail address
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

Katedra správneho práva, práva životného prostredia
a finančného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave / Department of Administrative Law, Environmental
Law and Financial Law, Faculty of Law, Trnava University in
Trnava
Katedra správneho práva, práva životného prostredia
a finančného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovenská
republika / Department of Administrative Law, Environmental
Law and Financial Law, Faculty of Law, Trnava University in
Trnava, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovak Republic
vysokoškolský učiteľ – odborný asistent / University Teacher –
Assistant
samuel.rybnikar@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/31216

právo / Law

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.
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I.11 ORCID iD 3

3

https://orcid.org/0000-0002-8511-6509

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 Právnická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave / Faculty of
prvého stupňa / First
degree of higher education Law, Comenius University in Bratislava
II.2 Vysokoškolské vzdelanie Právnická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave / Faculty of
druhého stupňa / Second
degree of higher education Law, Comenius University in Bratislava
II.3 Vysokoškolské vzdelanie Právnická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave / Faculty of
tretieho stupňa / Third
degree of higher education Law, Comenius University in Bratislava
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

2012

II.c Odbor a program /
Study field and
programme
právo / Law

2014

právo / Law

2018

občianske právo / Civil
Law

II.b Rok / Year

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.c Časové vymedzenie
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
/ Duration
vysokoškolský učiteľ – odborný
Katedra správneho práva, práva životného
od 1.9.2020
asistent / University Teacher –
prostredia a finančného práva, Právnická fakulta,
Assistant
Trnavská univerzita v Trnave / Department of
Administrative Law, Environmental Law and
Financial Law, Faculty of Law, Trnava University
in Trnava
asistent sudcu Najvyššieho súdu /
Najvyšší súd Slovenskej republiky / Supreme
od 1.1.2016
Assistant to Judge of the Supreme
Court of the Slovak Republic
Court

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

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

3
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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 procesné – Správne
právo / Law
1.
právo / Law
konanie / Administrative Procedural
Law – Administrative Proceedings
Správne právo procesné – Osobitné právo / Law
1.
právo / Law
správne konania / Administrative
Procedural Law – Special
Admnistrative Proceedings

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

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)

4

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

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

4
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V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

10

0

0

0

0

0

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
Seminár zo správneho práva
procesného / Seminar of
právo / Law
1.
právo / Law
Administrative Procedural Law
Potravinové právo / Food Law
právo / Law
1., 2.
právo / Law

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.1.1 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.a Celkovo /
Overall

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

32

31

0

0

2

2

0

0

1

1

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

RYBNIKÁR, S. Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti priemyselného vlastníctva.
In: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. Typi
Universitatis Tyrnaviesis, 2021. ISBN 978-80-568-0232-8.

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.
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2.

3.
4.
5.

RYBNIKÁR, S. Platové náležitosti profesionálnych vojakov medzi civilný a správnym súdnictvom. In:
Bratislavské právnické fórum 2020. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta,
2020. ISBN 978-80-7160-560-7.
RYBNIKÁR, S. K posudzovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny prihlasovaného označenia. In:
Duševné vlastníctvo: revue pre právnu teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Banská Bystrica:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, r. 24, č. 3 (2021). ISSN 1335-2881.
RYBNIKÁR, S. Všeobecné a osobitné zdravotné tvrdenia o potravinách. In: Potraviny – legislatíva a prax
potravín. Bratislava: Verlag Dashöfer. r. 1, č. 2 (2020). ISSN 2644-6669.
MILUČKÝ, J., RYBNIKÁR, S., GÁBRIŠ, T. Judikatúra vo veciach potravinového práva (úradné kontroly
potravín). Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. ISBN 978-80-571-0185-7.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
1.

rovnaké ako VI.2. / the same as above

2.
3.
4.
5.
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
1.
2.
3.
4.
5.
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
Projekt APVV č. APVV-18-0443, Prieniky pracovného práva do iných odvetí súkromného práva
(a vice versa), doba riešenia projektu 2019 – 2022, člen riešiteľského kolektívu / APVV Project No.
1.
APVV-18-0443, Penetrations of Labor Law into other branches of the Private Law (and vice
versa)", project solution period 2019 – 2022, member of the research team
Grant Univerzity Komenského v Bratislave č. UK/446/2015, Právo na prístup k súdu vs. platenie
súdnych poplatkov, doba riešenia 2015, zodpovedný riešiteľ / Grant of Comenius University in
2.
Bratislava No. UK/446/2015, Right of access to a court vs. pay litigation fees, project solution period
2015, responsible researcher

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.
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.

6
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3.
4.
5.

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
školenie prác ŠVOČ
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
od 2021
University in Trnava
člen Komisie pre doktorandské štúdium
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
od 2021
University in Trnava
člen skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne Právnická fakulta, Trnavská univerzita
skúšky (správne právo)
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
od 2018
University in Trnava

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.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)
Právnická fakulta, Univerzita
Karlova, nám. Curieových
Právnická fakulta, Univerzita
901/7, 116 40 Praha 1, Česká
16.1.2017 študijný pobyt / study
Karlova v Prahe / Faculty of Law,
republika / Faculty of Law,
3.2.2017
stay
Charles University in Prague
Charles University in Prague,
nám. Curieových 901/7, 116 40
Praha 1, Czech Republic

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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Nejvyšší soud / Supreme Court of
the Czech Republic

Nejvyšší soud, Burešova 20,
657 37 Brno, Česká republika / 11.7.2016 The Supreme Court, Burešova
22.7.2016
20, 657 37 Brno, Czech Republic

študijný pobyt / study
stay

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
lektor, Justičná akadémia Slovenskej republiky
pripomienkovanie rozhodnutí navrhnutých na publikovanie v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí
súdov Slovenskej republiky (Občianskoprávne kolégium, Správne kolégium)
odborný garant judikatúry, beck-online.sk, C. H. Beck (dedičské právo, potravinové právo)

10

Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.

8

