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Menný zoznam publikácií
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB1 Duševné vlastníctvo a právo na prístup / Richard Bednárik ; recenzenti: Zuzana Adamová, Anton
Škreko. - [1. vyd.]. - Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. - 165 s. - (Litera scripta
manet). - Abstr. v angl. - ISBN 978-80-224-1567-5.
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA1 Medzinárodné právo verejné. Druhá časť / Juraj Jankuv (63%), Dagmar Lantajová (6%), Kristián
Blaškovič (12%),Tomáš Buchta, Daniel Arbet (10%). - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2016. - 463 s. - (Slovenské učebnice). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7380-597-5.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE1 K niektorým právnym a historickým aspektom amnestií = Some legal and historical aspects of
amnesties / Adrián Jalč (50%), Kristína Jurišová (50%).
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 7 (2016), s. 588-603 +
s. 639.
ADE2 Pohľad do zrkadla, alebo, O schizofrénii paragrafu 241 Zákona č. 140/1961 Sb. = Looking into the
mirror and reflecting on the schizophrenic section No. 241 of an Act No. 140/1961 Coll. / Kristián Čechmánek.
In: Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 155, č. 7 (2016), s. 604-618 +
s. 640.
ADE3 Vývoj aplikácie vybraných odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej republike = Die Entwicklung
der Anwendung ausgewählter Ablenkungen und alternativen Strafen in der Slowakischen Republik / Štefan
Zeman.
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 7-8
(2016), s. 176-182.
ADE4 Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a aplikačnej
praxe s akcentom na restoratívne riešenia = Die Entwicklung der Jugendkriminalität und ihrer Sanktionierung in
der Slowakischen Republik aus der Sicht der Statistiken und der Anwendungspraxis mit dem Akzent auf
restorative Lösungen / Štefan Zeman.
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 6
(2016), s. 136-144.
ADE5 Majetková kriminalita mládeže v Slovenskej republike - kriminologické a trestnoprávne aspekty =
Eigentumskriminalität der Jugend in der Slowakischen Republik - kriminologische und straftrechtliche Aspects /
Štefan Zeman.
In: Trestněprávní revue : odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. - ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 2
(2016), s. 32-39.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Criminal liability of Facebook reaction buttons in environment of the Slovak Republic as a form of hate
speech / Ivan Smieško.
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 4,
č. 4 (2016), s. 213-234.
ADF2 Otvorené vzdelávanie = Open education / Richard Bednárik.
In: Duševné vlastníctvo [online] = Intellectual property : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva.
- ISSN 1339-5564. - Roč. 20, č. 3 (2016), s. 28-32.
ADF3 Efemérny ľud za plentou. K právnym účinkom referenda = Ephemeral people behind the screen. Legal
effects of referendum / Juraj Šeliga.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 69, č. 11 (2016), s. 1203-1215.

ADF4 Variabilita právnych konaní iniciovateľných v prípade pochybenia lekára / Ingrid Lanczová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 12 (2016), s. 6-11.
ADF5 Keď sa namieta sudca = When the judge objects / Šeliga, J..
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Vol. 99, č. 4 (2016), s. 310330.
ADF6 Nenávistné prejavy na Facebooku = Hate speech on Facebook / Ivan Smieško.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 22, č. 5
(2016), s. 18-26.
ADF7 Odklony ako nástroje restoratívnej justície v slovenskom trestnom práve = Divergences as tools of
restorative justice in the Slovak criminal law and their application in practice / Štefan Zeman.
In: Bulletin slovenskej advokácie : mesačník Slovenskej advokátskej komory. - ISSN 1335-1079. - Roč. 22, č. 6
(2016), s. 24-34.
ADF8 Dokazovanie protiprávneho (non lege artis) konania lekára v civilnom konaní vedenom o náhradu
škody / Ingrid Lanczová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 5 (2016), s. 2-6.
ADF9 Trest domáceho väzenia v novej právnej úprave = Home arrest penalty in the new legal regulation /
Andrea Gregušová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 4 (2016), s. 439-452.
ADF10 Premlčanie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty = Statute of limitations related to interests on late
payment and to contractual penalty / Daniela Hlobíková.
In: Societas et iurisprudentia [online] : medzinárodný internetový vedecký časopis. - ISSN 1339-5467. - Roč. 4,
č. 1 (2016), s. 104-121.
ADF11 Dokazovanie kauzálneho nexu v konaniach vedených pre pochybenie lekára / Ingrid Lanczová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 2-6.
ADF12 Ukladanie trestu zákazu účasti na verejných podujatiach v praxi slovenských súdov = Prohibition of
participation on public events in case-law of the Slovak courts / Adrián Jalč (50%), Kristína Jurišová (50%).
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 (2016), s. 175-184.
ADF13 Protiteroristický "balíček" a s ním súvisiace zmeny najmä v trestnoprávnej úprave = Anti-terrorist
package and relating changes particularly in criminal law / Viliam Hečko.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 (2016), s. 166-174.
ADF14 K restoratívnym prvkom hmotnoprávnej úpravy trestania mladistvých v Slovenskej republike =
Restorative elements of the substantive legal regulation of sanctioning of juveniles in the Slovak Republic /
Štefan Zeman.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 68, č. 2 (2016), s. 119-136.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1 Právna úprava dovolenky športovcov v zákone o športe / Jozef Greguš.
In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác / [editori: Peter Vojčík, Vladimír
Filičko, Peter Koromház]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 978-80-8152400-4. - S. 88-99.
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB1 Vplyv Katolíckej cirkvi na formu uzavretia manželstva na území Slovenska v historickom priereze =
The influence of Catholic Church on the contraction of marriage in Slovakia in historical overview / Ingrid
Lanczová.

In: Právno-historické trendy a výhľady / Peter Mosný (50%), Miriam Laclavíková (50%) (eds.). - Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva
Slovenskej akadémie vied, 2016. - ISBN 978-80-8082-958-2. - S. 104-118.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Aplikácia nutnej obrany v podmienkach domáceho násilia / Monika Škrovánková.
In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 [online] / eds.: Marek Fryšták, Jan Provazník, Jiří Valdhans. - Brno :
Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8201-4. - S. 249-264.
AFC2 Otázky spojené s primeranosťou použitia zbrane v kontexte nutnej obrany / Viliam Hečko.
In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 [online] / eds.: Marek Fryšták, Jan Provazník, Jiří Valdhans. - Brno :
Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8201-4. - S. 125-146.
AFC3 Prezumpcia neviny v slovenskom trestnom práve = Presumption of innocence in Slovak criminal law /
Monika Škrovánková.
In: Právo a bezpečnost. - ISSN 2336-5323. - [Roč. neuved.], č. 2 (2016), s. 154-168 + s. 178.
AFC4 Vplyv európskeho súkromného práva na súkromné právo národných právnych poriadkov členských
štátov Európskej únie / Marek Maslák.
In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 [online] / eds.: Jan Hurdík, Eva Dobrovolná, Jiří Vladhans. - Brno :
Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8199-4. - S. 180-196.
AFC5 Chyby v uvažovaní a ich vplyv na rozhodovanie sudcov / Tomáš Dekan.
In: Cofola 2016 [online] : (sborník z konference) / Tereza Kyselovská ... [et al.] (eds.). - Brno : Masarykova
univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8363-9. - S. 291-298.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Právna pomoc v trestnom konaní v rámci práva Európskej únie = Legal aid in criminal proceedings in
the framework of the law of European Union / Darina Mašľanyová (50%), Monika Škrovánková (50%).
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Európske výzvy trestného práva [elektronický dokumnet] = New Europe
- challenges and expectations. European challenges of criminal law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské
právnické dni / editor: Eva Szabová. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-566-8. - S. 231252.
AFD2 Analýza práva na osobnú slobodu na vybranom trestnom prípade / Dominika Kučerová.
In: Zborník príspevkov z 9. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave [online] / editor: Lenka Vráblová. - [Trnava] : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8082-991-9. - S. 297-309.
AFD3 Čo sa pokazilo pri kreácii sudcov Ústavného súdu SR? / Katarína Kuklová.
In: Zborník príspevkov z 9. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave [online] / editor: Lenka Vráblová. - [Trnava] : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8082-991-9. - S. 36-56.
AFD4 Význam slova "promptly" vo svetle slovenskej právnej úpravy zadržania = Meaning of the word
"promptly" in the context of the new Slovak legislation of detention / Viliam Hečko.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Európske výzvy trestného práva [elektronický dokument] = New Europe
- challenges and expectations. European challenges of criminal law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské
právnické dni / editor: Eva Szabová. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-566-8. - S. 301311.
AFD5 O slobodnom psíčkovi a zodpovednej mačičke : (alebo pár postrehov k otázke priznania právnej
subjektivity zvieratám) / Fabian Dominik, Martišková Monika (50%).
In: Zborník príspevkov z 9. ročníka Vedeckej študentskej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave [online] / editor: Lenka Vráblová. - [Trnava] : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. ISBN 978-80-8082-991-9. - S. 12-35.

AFD6 Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa pri nadčasovej práci = The balance of
rights and obligations of employee and employer by overtime work / Jakub Vojtko.
In: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni. Nová
Európa - výzvy a očakávania / Helena Barancová(50%), Andrea Olšovská(50%) (eds.). - Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-177-9. - S. 321-349.
AFD7 Vyváženosť práv a povinností medzi športovou organizáciou a športovcom v zákone o športe = Balance
of rights and duties between sport organization and sportsman in the Act on sport / Jozef Greguš.
In: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni. Nová
Európa - výzvy a očakávania / Helena Barancová(50%), Andrea Olšovská(50%) (eds.). - Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-177-9. - S. 365-382.
AFD8 Prieskum potenciálnych nenávistných prejavov vo vybraných stránkach na Facebooku a jeho výsledky
= Research of potential hate speech in selected Facebook web sites and its results / Ivan Smieško.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Európske výzvy trestného práva [elektronický dokument] = New Europe
- challenges and expectations. European challenges of criminal law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské
právnické dni / editor: Eva Szabová. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-566-8. - S. 326345.
AFD9 Divácke násilie, násilie a neviazanosti divákov na športových podujatiach v pojmológii slovenského
právneho poriadku, práva EÚ a Rady Európy = Fan violence, violence and misbehaviour of spectators at sport
events in terminology of Slovak legal system, law of EU and law of Council of Europe / Kristína Jurišová.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Európske výzvy trestného práva [elektronický dokument] = New Europe
- challenges and expectations. European challenges of criminal law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské
právnické dni / editor: Eva Szabová. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-566-8. - S. 346358.
AFD10 Otvorená textúra pojmu ľudské práva a hrozba inflácie ľudských práv = Open texture of human rights
concept and threat of human rights inflation / Tomáš Dekan.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Otvorená textúra ústavy [elektronický dokument] = New Europe challenges and expectations. The open texture of law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni / editori:
Tomáš Dekan (50%), Juraj Šeliga (50%). - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-564-4. - S.
33-44.
AFD11 V mene vyššieho dobra? Whistleblowing - konzekvencialistický prístup = In the name of the greater
good? Whistleblowing - consequentialist approach / Kristián Čechmánek.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Otvorená textúra ústavy [elektronický dokument] = New Europe challenges and expectations. The open texture of law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni / editori:
Tomáš Dekan (50%), Juraj Šeliga (50%). - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-564-4. - S.
16-32.
AFD12 Doktrína a otvorená textúra práva = Doctrine and open texture of law / Katarína Kuklová.
In: Nová Európa - výzvy a očakávania. Otvorená textúra ústavy [elektronický dokument] = New Europe challenges and expectations. The open texture of law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské právnické dni / editori:
Tomáš Dekan (50%), Juraj Šeliga (50%). - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-8168-564-4. - S.
70-84.
AFD13 Okamžité skončenie zmluvného vzťahu medzi športovou organizáciou a profesionálnym športovcom =
Immediate termination of the contractual relationship between sport organisation and professional sportsman /
Jozef Greguš.
In: Magister officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 6, č. 1-2
(2016), s. 75-79.
AFD14 Poškodený, obeť a princíp aktívnej participácie v restoratívnej justícii = The aggrieved, the victim and
the principle of active participation in restorative justice / Kristína Jurišová (50%), Dominik Škohel.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický dokument] : zborník príspevkov zo seminára z[!] medzinárodnou
účasťou konaného dňa 6. novembra 2014 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave / Peter
Kuruc (ed.). - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 978-80-971911-0-8. - S. 187203.

AFD15 Muž ako obeť domáceho násilia : (násilie páchané na mužoch z legislatívneho hľadiska) / Monika
Škrovánková.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 97880-8082-972-8. - [22 s.].
AFD16 Rozšírená hromadná licenčná zmluva / Richard Bednárik.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - ISBN 978-80-8082-972-8. - [17 s.].
AFD17 Niekoľko poznámok k diskusii o rozvode dohodou v podmienkach Slovenskej republiky = A few
remarks on the discussion about the divorce by mutual consent in the Slovak Republic / Ingrid Lanczová.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 97880-8082-972-8. - [16 s.].
AFD18 Právne aspekty nelegálnej práce a zamestnávania / Jozef Greguš.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 97880-8082-972-8. - [16 s.].
AFD19 Manažérska zmluva / Daniela Hlobíková.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 97880-8082-972-8. - [17 s.].
AFD20 Vysielanie zamestnancov od 18. júna 2016 / Jakub Vojtko.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 1. 4. 2016 / editor: Eduard Korpáš
(50%), Daniela Hlobíková (50%). - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 97880-8082-972-8. - [29 s.].
AFD21 Aktuálne otázky platenia poistného na verejné zdravotné poistenie = Topical issues of payment of
insurance contributions to the mandatory public health insurance scheme / Greguš, J.
In: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave / [zostavila: Tatiana Weissová]. - Bratislava :
SAP - Slovak Academic Press, 2016. - ISBN 978-80-89607-50-1. - S. 134-142.
AFD22 K aplikácii odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a praxe / Darina
Mašľanyová (50%), Štefan Zeman (50%).
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : 4. ročník : zborník príspevkov zo 4. ročníka
interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. marca 2016 /
Veronika Marková (ed.). - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8054682-3. - S. 195-206.
AFD23 Vývoj právnej úpravy rozvodu od zjednotenia Talianska po súčasnosť = The development of the legal
regulation of divorce in Italy since unification up until today / Ingrid Lanczová.
In: Civilnoprávne inštitúty a ich historická reflexia vo svetle moderných kodifikácií : (zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17.03. - 18.03.2016 na pôde PrF UMB) / [zostavovateľ:
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