Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Zoznam doktorandov v dennej forme štúdia s najväčším počtom publikácií v roku 2020

Mgr. Karina Divékyová 7
JUDr. Karin Vrtíková 6
Mgr. Lucia Hrdličková 5
JUDr. Milan Hlušák 4
JUDr. Lenka Vráblová 4
Mgr. Marián Mészáros 3

Menný zoznam publikácií
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA1 Okamžité skončenie pracovného pomeru / Andrea Olšovská (34%), Karina Divékyová (33%), Marián
Mészáros (33%) ; [recenzovali: Martin Štefko, Marek Švec]. - Číslo projektu: APVV-18-0443. - 1. vyd. - Praha :
Wolters Kluwer ČR, 2019. - 103 s. - Res. v angl. - ISBN 978-80-7598-668-9.
AAA2 Information-technical means and means of operative-investigative actions / Jaroslav Klátik, Miloš Deset
(30%), Libor Klimek, Lucia Hrdličková (20%). - Číslo projektu: VEGA 1/0764/17. - [1st ed.]. - Praha : Leges,
2019. - 140 p. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-418-3.
AAA3 Konanie podnikateľa / Martin Adamička (53%), Karina Divékyová (19%), Tomáš Pobijak (28%) ;
[recenzenti: Andrea Olšovská, Viktor Križan, Zuzana Nevolná]. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer CZ, 2020. 118 s. - Res. v angl. - ISBN 978-80-7598-975-8.
AAA4 Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve : doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských
previerok / Marek Káčer (67%), Jakub Neumann (33%) ; [recenzenti: Ján Drgonec, Tomáš Sobek]. - Číslo
projektu: APVV-17-0056. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 150 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-426-8.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF1 Immediate termination of employment relationship by the employer / Marián Mészáros (50%), Karina
Divékyová (50%).
In: Central European journal of labour law and personnel management [online] : international scientific journal. ISSN 2644-4542. - Vol. 2, no. 2 (2019), p. 35-45.
ADF2 Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom = Deciding on custody by extraordinary appeal court / Viktor
Kobielsky, Zuzana Kyjac (50%).
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 6-7 (2020), s. 812-835.
ADF3 Ústavná sťažnosť ako prostriedok ochrany proti zbytočným prieťahom v súdnom konaní =
Constitutional complaint as a means of protection against unnecessary court delays / Dominik Fabian.
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 26, č.
5 (2020), s. 12-18.
ADF4 Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok zamestnávateľa voči škodcovi
= Compensation of incomes during temporary incapacity for work and employer / Milan Hlušák.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 2 (2020), s. 215-226.
ADF5 Náhrada škody pri strate možnosti užívať vec = Compensation of damage for loss use / Milan Hlušák.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 103, č. 1 (2020), s.1328.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED1 Vývoj právnej úpravy oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní / Lucia
Hrdličková.
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. / [editorky Andrea Olšovská, Veronika
Trojčáková]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S.
219-230.
AED2 Praktické aspekty organizovaného zločinu v Slovenskej republike a Taliansku / Karin Vrtíková.
In: Consilio et industria : pocta prof. PhDr. Gustávovi Dianiškovi, CSc. / [editorky Andrea Olšovská, Veronika
Trojčáková]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80-568-0323-3. - S.
231-245.
AED3

Aktuálna judikatúra vo veciach svedka = Current case law in witness cases / Karin Vrtíková.

In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica [online] : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
/ editorka: Adriana Švecová. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020. - ISBN 978-80568-0299-1. - S. 159-174.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC1 Vplyv nových technológií na trh práce = Impact of new technologies on the labor market / Karina
Divékyová.
In: Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva : sborník příspěvků / Jarmila Pavlátová,
Miroslav Hromada (eds.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. - ISBN 978-80-261-0975-4. - S. 142152.
AFC2 Preukazovanie dobrej viery člena štatutárneho orgánu v sporoch o náhradu škody / Tomáš Pobijak.
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 [online] : sborník z konference / Petr Lavický, Jan Holas, Jiří Valdhans
(eds.). - Brno : Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 978-80-210-9720-9. - S. 55-69.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru = Restrictions of gainful activity after
termination of employment / Karina Divékyová.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [8 s.].
AFD2 Zákonník práce v čase mimoriadnej situácie = Labour Code at the time of extraordinary situation /
Marián Mészáros.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [9 s.].
AFD3 Proces uzatvárania zmlúv v digitálnom prostredí = The process of concluding contracts in the digital
environment / Martin Adamička.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [12 s.].
AFD4 Kriminalistický rozbor znásilnenia = Criminalistic analysis of rape / Lenka Vráblová.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [9 s.].
AFD5 Postavenie verejného ochrancu práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a jeho
osobitosti = The procedural position of the Public Defender of Rights in proceedings before the Constitutional
Court of the Slovak Republic / Dominik Fabian.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [13 s.].
AFD6 Právna ochrana svedka v intenciách slovenského zákonodarcu = Legal protection of witness in the
intentions of the Slovak legislature / Karin Vrtíková.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [14 s.].

AFD7 Trestný čin vraždy v medicíne = Murder in medicine / Lucia Hrdličková.
In: Teoretické úvahy o práve [elektronický dokument] : zborník [príspevkov] z Vedeckej konferencie
doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 27. marec 2020 / editori: Marianna
Novotná, Andrea Olšovská. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. - ISBN 978-80568-0282-3. - [11 s.].
AFD8 Pirátstvo ako predchodca organizovaného zločinu / Karin Vrtíková.
In: Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva : zborník z konferencie Katedry
rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v
Trnave v rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni / Vojtech Vladár (ed.). - Praha :
Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-481-7. - S. 99-119.
AFD9 Zákaz diskriminácie a ochrana tehotných žien v zmysle ustanovení Zákonníka práce = Prohibition of
discrimination and protection of pregnant women within the meaning of the provisions of the Law Code / Karina
Divékyová.
In: Európsky sociálny model a jeho úlohy / Miloš Lacko (ed.). - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 97880-568-0204-5. - S. 193-205.
AFD10 Mimoriadne zníženie trestu s akcentom na jeho uplatnenie v prípadoch spolupracujúceho obvineného /
Karin Vrtíková.
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej
advokátskej komoty JUDr. Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference
Bratislava Legal Forum 2020 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th
of February 2020 under the auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association / editors /
zostavovatelia: Andrea Szakács, Tibor Hlinka. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7160-557-7. - S. 108-113.
AFD11 Analýza skutkovej podstaty účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného
štátu / Lenka Vráblová.
In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Adrián Jalč (ed.). - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502448-0. - S. 162-172.
AFD12 Environmentálne práva a ich uplatňovanie mimovládnymi organizáciami podporujúcimi ochranu
životného prostredia v rozhodovacej praxi súdov SR / Denis Bede.
In: Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov [online] : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 27. októbra 2017 v Trnave / zostavovatelia: Michal Maslen,
Ľubica Masárová. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-568-0320-2. - S. 7-18.
AFD13 Trestnoprávne aspekty a limity zákonnej úpravy extrémistického materiálu / Lenka Vráblová.
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie / Miroslava Vráblová (ed.). - Praha : Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 348359.
AFD14 Extrémizmus a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach / Lucia Hrdličková.
In: Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie / Miroslava Vráblová (ed.). - Praha : Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-420-6. - S. 82-96.
AFD15 Zmluvná sloboda a jej podoby v pracovných zmluvách = Contract freedom and its forms in work
contracts / Karina Divékyová.
In: Právna politika a legislatíva. Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument]
= Legal policy and legislation. Contractual autonomy in private / labour law : Dies iuris Tyrnavienses : Trnavské
právnické dni / editor: Andrea Olšovská. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. - ISBN 978-80-571-0308-0. S. 162-170.
AFD16 Aktuálna trestnoprávna úprava boja proti terorizmu / Karin Vrtíková.

In: Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: Výzvy pre Slovenskú republiku :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Adrián Jalč (ed.). - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502448-0. - S. 173-183.
AFD17 Ukladanie trestov zdravotníckym pracovníkom za trestné činy spáchané pri výkone ich povolania /
Lucia Hrdličková.
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej
advokátskej komoty JUDr. Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference
Bratislava Legal Forum 2020 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th
of February 2020 under the auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association / editors /
zostavovatelia: Andrea Szakács, Tibor Hlinka. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7160-557-7. - S. 135-141.
AFD18 Advokát ako člen orgánu obchodnej spoločnosti / Tomáš Pobijak.
In: Bratislavské právnické fórum 2020 [online] = Bratislava legal forum 2020 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2020 organizovanej Univerzitou
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 6. - 7. februára 2020 pod záštitou prezidenta Slovenskej
advokátskej komoty JUDr. Tomáša Boreca : collection of papers from the international academic conference
Bratislava Legal Forum 2020 organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law on 6th – 7th
of February 2020 under the auspices of JUDr. Tomáš Borec, president of the Slovak Bar Association / editors /
zostavovatelia: Andrea Szakács, Tibor Hlinka. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7160-562-1. - S. 41-48.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2 OBDO 66/2015 z 28.2.2017, ZSP 26/2018 : (zmena kúpnej
zmluvy po jej zavkladovaní) / Milan Hlušák.
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č.
2 (2020), s. 85-87.
BDF2 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 154/2018 z 25.9.2018, R 27/2019 : (peňažná náhrada za
nedodržanie výpovednej doby) : glosa 2 / Milan Hlušák.
In: Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č.
3 (2020), s. 121-123.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI1 Vyporiadanie zrušených a neplatných zmlúv = Restitution after termination and invalidity of contract /
Veronika Trojčáková ; vedúci práce: Kristián Csach. - [1. vyd.]. - Trnava, 2019. - 177 s. - Abstrakt aj v angl. Dizertačná práca PhD.
DAI2 Ľudská dôstojnosť - pojem a interpretácia / Katarína Kuklová ; školiteľ: Marek Šmid. - [1. vyd.]. Trnava, 2019. - 100 s. - Abstrakt aj v angl. - Dizertačná práca PhD.
DAI3 Princíp transparentnosti v správe životného prostredia = Transparency principle in environmental
governance : vybrané otázky transparentnosti v správe životného prostredia na Slovensku / Denis Bede ; vedúci
práce / školiteľ: Soňa Košičiarová. - [1. vyd.]. - Trnava, 2019. - 119 s. - Abstrakt aj v angl. - Dizertačná práca
PhD.
DAI4 Ochrana životného prostredia prostriedkami trestného práva = Environmental protection by the means
of criminal law / Dominika Kučerová ; školiteľ: Adrián Jalč. - [1. vyd.]. - Trnava, 2019. - 104 s. - Abstrakt aj v
angl. - Dizertačná práca PhD.

