
 
 
 

I.  NÁRODNÉ  PROJEKTY  RIEŠENÉ  V ROKU  2014 
 
 

Projekt VEGA 
Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 
poriadok SR  

Anotácia: 

Medzinárodná a európska právna úprava potierania 
medzinárodnej zločinnosti, ktorá je označovaná i ako tzv. 
medzinárodné trestné právo je podľa väčšiny existujúcich 
prístupov v rámci teórie medzinárodného verejného práva 
pokladaná za súčasť širšie chápanej problematiky postavenia 
fyzických osôb v medzinárodnom práve. Základným 
vedeckým cieľom grantu bude výskum týkajúci sa analýzy 
noriem medzinárodného trestného práva a ich vplyv na 
právny poriadok Slovenskej republiky a identifikácia tých 
noriem medzinárodného trestného práva, ktorých 
transformácia do právneho poriadku Slovenskej republiky by 
bola žiaduca, no v súčasnosti absentuje.  
Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii 
je potrebne rozšíriť zámer projektu aj na rozmer slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti v rámci Európskej únie ako aj na 
oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach a to najmä v 
zmysle najnovších zmien, ktoré priniesla Lisabonská zmluva. 

Číslo projektu: 1/0051/11 

Vedúca projektu: JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
JUDr. Jozef Kušlita 
doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. 
JUDr. Miloš Deset, PhD. 
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
JUDr. Kristián Blaškovič 
Mgr. Matej Zmij 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 4.971€ 

 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Teológia a právo – Prínos kresťanstva k rozvoju 
európskej právnej kultúry 

Anotácia: 

Podstatou projektu je skúmanie teologických a právnych 
vplyvov a prínosu kresťanstva k rozvoju európskej právnej 
kultúry. Platné právne poriadky a právne normy európskych 
štátov nadobudli súčasnú podobu na základe dlhoročného 
právneho vývoja, rozvíjaním tradícií a právnej kultúry tej-
ktorej krajiny. Jedným z najdôležitejších činiteľov, ktoré 
zaznamenali enormný vplyv nielen na európske právo, ale i na 
európsku kultúru a vzdelanosť v tom najširšom zmysle slova, 
je kresťanstvo. Spočiatku kresťanský svetonázor nadobúdal 
stále silnejší vplyv na rímske právo, neskôr sformovaním 
vlastného právneho poriadku Katolíckej cirkvi v podobe 
kánonického práva dotváral právnu kultúru európskych krajín. 
Práve tieto dva právne systémy sa stali v mnohých 
ukazovateľoch podkladom moderného štátneho i 
medzinárodného práva. Rovnako i platné komunitárne právo 
Európskej únie je v nemalej miere vystavané na zásadách 
rímskeho a kánonického práva. Podstatou našej práce je teda 
skúmanie vplyvov kresťanstva na tvár modernej legislatívy 

Číslo projektu: 1/0495/11 

Vedúci projektu: JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD. JC.D. 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 9.810€ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej 
aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia 
s postavením fyzických a právnických osôb 

Anotácia: 

Medzinárodnoprávny inštitút uznania štátu je veľmi dôležitým 
inštitútom z hľadiska fungovania štátu ako celku. Akt uznania 
štátu je možné definovať ako jednostranný právny akt štátu, 
ktorým výslovne alebo mlčky reaguje na vznik nového štátu. 
Právna úprava inštitútu uznania štátu má obyčajovú podobu. 
Medzinárodné právo nerieši všetky problémy spojené s 
uznaním štátu, nakoľko každý štát, ako originálny subjekt 
medzinárodného práva si chce ponechať právo rozhodovať o 
(ne)uznaní novovzniknutého politického útvaru. Základným 
vedeckým cieľom grantu bude výskum legality realizácie 
práva na sebaurčenie ako aj vplyvu a dopadu neuznania štátu 
druhým štátom primárne na medzinárodnoprávne vzťahy 
týchto štátov, ako aj na postavenie fyzických osôb a 
právnických osôb týchto štátov. Vzhľadom na členstvo SR v 
EÚ je potrebne rozšíriť zámer projektu aj na skúmanie 
problematiky Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
najmä v zmysle najnovších zmien, ktoré priniesla Lisabonská 
zmluva a jej interakciu s politikou SR. 

Číslo projektu: 1/0505/11 

Vedúci projektu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD. 
JUDr. Jozef Kušlita 
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
JUDr. Jana Hašanová, PhD. 
ThLic. Michaela Moravčíková, Th.D. 
JUDr. Kristián Blaškovič, PhD. 
Mgr. Matej Zmij 

Obdobie riešenia: 01/2011–12/2014 

Pridelená dotácia: 9.214€ 

 



 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie 
sociálnych práv v európskom integračnom procese 

Anotácia: 

Súčasný stav a vývoj transnacionálnych práv v Európskej únii 
po prijatí Lisabonskej zmluvy. Základné ľudské práva, 
relevantné pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov a ich 
uplatňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch. Základné 
ekonomické slobody v pracovnom práve. Posilnenie 
sociálnych práv v súčasnom európskom integračnom procese. 
Právno-dogmatická štruktúra základných ľudských práv, 
základných ekonomických slobôd a sociálnych práv a jej 
vplyv na zvýšenie právnych záruk ich uplatňovania 

Číslo projektu: 1/0023/12 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
JUDr. Lubica Dilongová 
Mgr. Mikuláš Krippel 
JUDr. Andrea Frťalová, PhD. 
Mgr. Jakub Vojtko 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 11.848€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA 
Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – 
perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni 
slovenského, medzinárodného a európskeho práva 

Anotácia: 

Problematika občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú 
škodu je súčasťou širšieho rámca verejnoprávnych a 
súkromnoprávnych aspektov využívania jadrovej energie a 
zároveň v užšom kontexte deliktného práva novou kapitolou v 
úprave občianskoprávnej zodpovednosti za škody. SR patrí 
medzi štáty s rozvinutým jadrovým priemyslom a 
prevádzkovanie jadrových zariadení v sebe implikuje potrebu 
zabezpečenia nielen technologického rámca ich fungovania 
ale aj efektívneho legislatívneho rámca v prípade vzniku 
jadrovej udalosti a následnej kompenzácie škôd vzniknutých 
na majetku, na zdraví a na životnom prostredí. Jadrová 
udalosť v elektrárni Fukushima ukázala, že riziko vzniku 
takýchto škôd existuje potenciálne vo vzťahu ku každej 
jadrovej elektrárni, SR nevynímajúc. Z tohto dôvodu (ako aj 
vzhľadom na intenzívny tlak EÚ k harmonizácii 
zodpovednostných jadrových vzťahov) je nevyhnutné 
adaptovať slovenskú legislatívu v tejto oblasti tak, aby 
zodpovedala požiadavkám moderného smerovania 
zodpovednostného jadrového práva 

Číslo projektu: 1/0256/12 

Vedúca projektu: JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 
JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
JUDr. Peter Varga, PhD. 
JUDr. Natália Štefanková, PhD. 
JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Denisa Duláková, PhD. – Praf UK 
Mgr. Peter Mészáros 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 6.043€ 

 
 



 
 
 

Projekt VEGA Kultúrne a náboženské rozdiely , migrácie a ľudské práva 

Anotácia: 

Projekt sa bude venovať fenoménu kultúrnych a 
náboženských rozdielov vyplývajúcich zo stretu medzi 
väčšinovým obyvateľstvom a menšinami, či už novými alebo 
tradičnými. Hlavným cieľom projektu je overenie hypotézy, 
či je v dôsledku týchto rozdielností potrebné voliť v 
právotvornom a právno-aplikačnom procese diferencovaný 
prístup k príslušníkom jednotlivých menšín a ak áno, tak či sa 
tento diferencovaný prístup dostáva do kolízie so základným 
princípom rovnosti v práve. 

Číslo projektu: 1/0507/12 

Vedúci projektu: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 

Spoluriešitelia: 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD., LL.M. 
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. – PraF UK 
JUDr. Peter Vyšný, PhD. 
Mgr. Katarína Šangalová, PhD. 
JUDr. Martin Turčan, PhD. – PraF UK 
ThDr. Martin Šabo, PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
Mgr. Linda Žalmanová 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2014 

Pridelená dotácia: 7.562€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve 

Anotácia: 

Sociálny život spoločnosti a štátu podstatne určujú pracovné 
podmienky a vlastnícke pomery. Sociálne a politické 
revolúcie boli väčšinou podnietené protestmi proti pracovným 
podmienkam a vlastníckym pomerom vnímaným ako 
vykorisťovateľské a nespravodlivé. Preto je mravný poriadok 
práce a vlastníctva problémom, ktorý tvorí základ modernej 
sociálnej otázky.  
S tým sú spojené základné sociálne práva, ako právo na prácu, 
zákaz nútenej práce, právo na spravodlivé odmeňovanie, 
právo na primeranú dĺžku pracovného času a na dobu 
odpočinku, právo združovať sa v orgánoch utvorených na 
ochranu zamestnancov a právo na štrajk, ako z pohľadu 
Sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi, medzinárodného 
pracovného práva, dokumentov Rady Európy a Charty 
základných práv Európskej únie. Cieľom projektu je porovnať 
Sociálnu náuku Katolíckej Cirkvi v oblasti uvedených 
základných sociálnych práv so a s medzinárodnými 
dokumentmi a jej odraz v existujúcej pracovnoprávnej úprave 
SR právnu a v prípade rozporov upozorniť na jej možné 
zmeny. 

Číslo projektu: 1/2577/12 

Vedúci projektu: JUDr. Viktor Križan, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
JUDr. Lubica Dilongová 
Mgr. Jakub Vojtko 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 5.494€ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna 
úprava a právna prax 

Anotácia: 

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie a Rady 
Európy je povinná plniť svoje právne a politické záväzky vo 
vzťahu k týmto medzinárodným organizáciám. 
Projekt sa zameriava na slovenskú právnu úpravu 
administratívneho trestania, právnych záruk ochrany 
obvineného zo správneho deliktu v kontexte európskeho 
správneho priestoru, legislatívne definovanie princípov 
administratívnoprávnej zodpovednosti.  
Riešiteľský tím bude skúmať problematiku z dvoch aspektov 
– medzinárodno-právnych a administratívno-právnych 

Číslo projektu: 1/0092/13 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
JUDr. Ševčík Marián, CSc. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD.   

Obdobie riešenia: 01/2013–12/2016 

Pridelená dotácia: 5.881€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Projekt VEGA 
Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy 
a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti 

Anotácia: 

Projekt má medziodborový charakter a má celospoločenské 
využitie. Jeho cieľom je základný výskum zameraný na nové 
modely a úlohy, ktoré vznikli rozvojom digitálneho prostredia 
a zmenou spoločenských hodnôt pri ochrane práv duševného 
vlastníctva ako napr. otvorené zdroje vzdelávania, či otvorené 
licencie, ktoré podporujú rozvoj kultúry, vzdelanosti a 
efektívnej verejnej správy (vo forme opakovaného použitia 
informácií verejného sektora). V súvislosti s problematikou 
podpory priemyslu bude súčasťou projektu aj výskum 
transferu poznatkov a technológií z univerzitného prostredia 
do praxe, ktorý má v štátoch s rozvinutým systémom 
duševného vlastníctva významné a nenahraditeľné miesto. 
Projekt je založený na systematickom vedeckom výskume 
mechanizmov uplatňovania sa a zhodnocovania nových 
výsledkov tvorivej činnosti v domácich i zahraničných 
obchodných a kultúrnych vzťahoch, v európskych i 
globálnych súvislostiach, a to s osobitným zreteľom na 
podporu kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu na Slovensku. 

Číslo projektu: 1/0783/13 

Vedúca projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Anton Škreko, PhD. 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. 
Mgr. Richard Bednárik 

Obdobie riešenia: 01/2013–12/2015 

Pridelená dotácia: 11.008€ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA Revízia rozhodnutí v trestnom konaní 

Anotácia: 

Rozsah uplatnenia revízie rozhodnutí v trestnom konaní 
predstavuje jeden z najdôležitejších európskych štandardov 
spravodlivosti trestného konania v Slovenskej republike. 
Komplexné rozpracovanie tejto problematiky v Slovenskej 
republike z hľadiska možností trestného práva zatiaľ 
absentuje. Projekt bude zameraný na získanie teoretických 
poznatkov z predmetnej oblasti, ktoré doplní o poznatky 
z aplikačnej praxe justičných orgánov Slovenskej republiky 
v porovnaní s obdobnou problematikou ostatných členských 
štátov Európskej únie. Získané vedomosti umožnia vytvoriť 
ucelený pohľad na skúmanú problematiku, ako aj predstavu 
o skvalitnení opravných prostriedkov slovenského trestného 
práva uplatniteľných v rámci revízie rozhodnutí orgánov 
činných v trestnom konaní a trestných súdov.    

Číslo projektu: 1/0043/14 

Vedúci projektu: prof. JUDr. Ivan Šimvček, CSc. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Miloš Deset, PhD. 
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. – Praf UMB 
JUDr. Eva Szabová, PhD.  
JUDr. Dagmar Budinská 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2015 

Pridelená dotácia: 4.704€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou 
v Európskej únii 

Anotácia: 

Ochrana mládeže je kľúčovou úlohou modernej spoločnosti, 
ktorá rezonuje v každej dobe. Súdnictvo nad mládežou 
zaznamenalo v posledných rokoch výrazné zmeny, ktoré 
viedli v mnohých krajinách Európy k podstatným 
modifikáciám legislatívy trestného súdnictva nad mládežou. 
V dôsledku toho možno sledovať odlišné trestno-politické 
prístupy uplatňované voči mladistvým (welfare model, 
justičný model, prístup „minimálnych zásahov“, prístup 
restoratívnej justície a pod.). S prihliadnutím na početné 
medzinárodné dokumenty zdôrazňujúce potrebu špeciálnej 
vnútroštátnej legislatívy vo veciach mládeže, je nevyhnutné 
zamyslieť sa nad koncepciou trestného súdnictva nad 
mládežou a uvažovať o harmonizácii trestného súdnictva 
s krajinami Európskej únie. Hlavnou úlohou je vytvoriť 
systém, ktorý by bol v súlade s medzinárodným právom 
a ktorý by slúžil potrebám a záujmom dieťaťa, tak aj 
potrebám postmodernej spoločnosti.  

Číslo projektu: 1/0315/14 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

Spoluriešitelia: 
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
prof. PhD. Gustáv Dianiška, CSc. 
JUDr. Štefan Zeman 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2017 

Pridelená dotácia: 4.762€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA Zákonník práce a jeho možné variácie  

Anotácia: 

Zákonník práce (pracovnoprávne predpisy) upravujúci výkon 
závislej práce (berúc do úvahy súkromnú sféru), možno 
konštatovať, že výrazne neodlišuje status zamestnancov, ich 
práva a povinnosti, ktoré by mohli byť diferencované 
z dôvodu povahy ich práce. V tejto súvislosti by bolo možné 
zamyslieť sa nad možnou zmenou pracovnoprávnej úpravy 
pre zamestnancov vykonávajúcich manuálne práce (blue 
collar employees) a pre tých, ktorí vykonávajú práce 
s prevahou duševnej činnosti (white collar employees). 
Súčasná pracovnoprávna úprava síce rozlišuje niektoré 
kategórie zamestnancov (napr. zamestnankyne – tehotné ženy, 
mladistvých zamestnancov, domáckych zamestnancov), 
možno však uvažovať o viacerých kategóriách zamestnancov 
s rozdielnym stupňom ochrany. Ako zaujímavé sa javí aj 
rozlišovanie kategórií vedúcich zamestnancov ako radových 
a tých, čo zastávajú vrcholové pozície. Potrebnými sa javí aj 
skúmanie statusu zamestnancov, ktorí sú súčasne aj 
štatutárnymi orgánmi (alebo ich členmi).  

Číslo projektu: 1/0423/14 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Ivica Hodálová, PhD. 
JUDr. Peter Kotira, PhD. 
JUDr. Michal Recký, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2016 

Pridelená dotácia: 3.216€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt VEGA 
Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy 
a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege 
ferenda 

Anotácia: 

Princípy nadnárodného civilného procesu predstavujú dôležitý 
priam až „priekopnícky“ dokument, ktorý vytvára priestor pre 
hľadanie kompromisov na medzinárodnej úrovni v oblasti 
procesného práva. Súčasná slovenská právna teória ako aj 
prax v mnohých aspektoch nereflektuje tieto tendencie. 
Projekt bude teoreticko-právnou komparatívnou štúdiou 
predmetnej oblasti doplnenou o poznatky z aplikačnej praxe. 
Prínosom projektu bude aj možná inšpirácia pre potreby 
prebiehajúcich rekodifikačných (dekodifikačných) snáh 
v civilnom procese. S ohľadom na skutočnosť, že na 
súčasnom trhu odbornej literatúry absentujú publikácie 
s podobným zameraním, možno očakávať vyplnenie tejto 
medzery publikačnými výstupmi jednotlivých členov 
riešiteľského kolektívu. 

Číslo projektu: 1/0505/14 

Vedúca projektu: JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
JUDr. Ivana Klorusová, PhD. 
Mgr. Katarína Procházková 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
Mgr. Peter Mészáros 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2016 

Pridelená dotácia: 5.431€ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA 
Justiniánske Digestá a ich sprístupňovanie vo vedeckej 
a odbornej komunite 

Anotácia: 

Podstatou projektu je snaha o priblíženie obsahu 
Justiniánskych Digest súčasnému slovenskému čitateľovi, 
ktorý spravidla nie je zbehlý v latinskom ani gréckom jazyku. 
Z prekladu Digest, ako stále využívaného excerptu z diel 
významných rímskych právnikov, môže čerpať vedecká 
právnická obec, študenti práva a v neposlednom rade sudcovia 
aplikujúci okrem platných právnych predpisov aj nadčasové 
právne princípy a skúsenosti zachytené vo veľkej miere práve 
v Digestach. Členovia riešiteľského kolektívu už preložili 
niektoré časti tohto kolosálneho diela, čo bolo priaznivo 
prijaté odbornou verejnosťou; počas obdobia riešenia 
navrhnutého projektu plánujú preložiť a publikovať ďalšie 
tituly, čím doplnia mozaiku najvýznamnejších právnych 
inštitútov. Predkladaný projekt predpokladá aj podrobnejšie 
skúmanie histórie Digest. 

Číslo projektu: 1/0568/14 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 

Spoluriešitelia: 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Matej Pekarík, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2017 

Pridelená dotácia: 10.435€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt KEGA 
Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s 
reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov 
práva a právnych inštitútov 

Anotácia: 

V oblasti odbornej prípravy vysokoškolských študentov neekonomického 
zamerania v SR nie je v súčasnosti adekvátny akcent kladený na 
formovanie podnikateľských schopností. Ich nezanedbateľnou súčasťou sú 
aj základné znalosti právnych inštitútov. Tie dnes patria ku všeobecnej 
podnikateľskej gramotnosti, podobne ako práca s PC a vlastnenie 
vodičského oprávnenia. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa projektu 
je vzdelávanie vybranej skupiny študentov v oblasti vývoja právnych 
inštitútov spojené s reformou doterajšieho spôsobu výučby štátoprávnych 
dejín, jej obsahovou a rozsahovou optimalizáciou za pomoci inovovaných 
učebných textov v slovenskom a čiastočne v anglickom jazyku z oblasti 
dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov (DŠPPaPI). Po prvý krát 
v našich podmienkach je spojená v jednom projekte do komplexného 
celku príprava učebných textov o právnych dejinách na území Slovenska a 
vo svete. Novosť koncepcie spočíva v kombinácii výkladu histórie štátu a 
prameňov práva s výkladom o vývoji rozhodujúcich právnych inštitútov 

Číslo projektu: 003TTU-4/2012 

Vedúci projektu: Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

Spoluriešitelia: 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
JUDr. Peter Vyšný, PhD.  
 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: 
JUDr. Ján Púchovský, PhD.  
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.  
 
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: 
JUDr. Róbert Jáger, PhD.  
JUDr. Ivana Šošková, PhD.  
 
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku: 
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2012–12/2014 

Pridelená dotácia: 7.681€ 

 
 
 



 
 

Projekt KEGA 
Zvyšovanie právneho vedomia v rámci vzdelávania 
v iných (neprávnických) študijných odboroch  

Anotácia: 

Zámerom projektu bude zvyšovanie právneho vedomia 
študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM 
prostredníctvom právnych predmetov koncipovaných s 
ohľadom na ich potreby, možnosti a schopnosti, ako aj 
potreby ich praktického uplatnenia sa po absolvovaní štúdia. 
Pre naplnenie tohto zámeru by sme chceli zreformovať 
obsahovú štruktúru existujúcich študijných predmetov 
s právnickou orientáciou a integrovať ich do existujúcich 
programov na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM spolu 
s ostatnými neprávnickými predmetmi tak, aby tvorili 
koherentný celok. V rámci tohto predsavzatia plánujeme 
vypracovať aj novú metodológiu výučby (postavenú 
predovšetkým na praktických príkladoch a praktických 
potrebách absolventov štúdia) a nové učebné texty. 
V súčasnosti totiž nemajú študenti Fakulty masmediálnej 
komunikácie UCM ani ďalších vysokých škôl s rovnakým 
alebo podobným zameraním k dispozícii žiadne vyhovujúce 
učebnice reflektujúce ich profiláciu. Tak sú často odkázaní na 
používanie učebníc určených pre študentov práva, ktoré 
obsahovo ani rozsahovo nezodpovedajú potrebám ich štúdia. 

Číslo projektu: 008UCM-4/2013 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. 

Spoluriešitelia: 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2013–12/2015 

Pridelená dotácia: 1.127€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Projekt APVV 
Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody 
v pracovnom práve 

Anotácia: 

Súčasný stav a vývoj základných ľudských práv a slobôd 
v Európskej únii po prijatí Lisabonskej zmluvy, osobitne 
práva na ľudskú dôstojnosť zamestnanca. Základné ľudské 
práva a ich uplatňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Základné ekonomické slobody v pracovnom práve. Posilnenie 
sociálnych práv v súčasnom  európskom integračnom procese. 
Právno-dogmatická štruktúra základných ľudských práv, 
základných ekonomických slobôd a sociálnych práv a jej 
vplyv na  ľudskú dôstojnosť zamestnanca pri výkone závislej 
práce. 

Číslo projektu: APVV-0068-11 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
JUDr. Vojtech Vladár,  PhD. 
JUDr. Lubica Dilongová 
Mgr. Mikuláš Krippel 
Mgr. Jakub Vojtko 
JUDr. Andrea Frťalová, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 39.802€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Projekt APVV Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva 

Anotácia: 

Podľa cieľov uvedených nižšie možno predkladaný projekt 
charakterizovať ako formu kritickej reflexie právnej praxe, 
konkrétne praxe používania právnej argumentácie a právnych 
princípov, a v druhom slede aj ako návrh na zdokonalenie 
právnej argumentácie ako základnej aplikačnej a diskurznej 
techniky. Projekt tak na jednej strane ponúka právnej praxi 
doktrinálnu reakciu nezaťaženú bezprostredným riešením 
konkrétnych skutkových konfliktov a na strane druhej ponúka 
právnej teórii komplexné zázemie pre ďalší rozvoj nástrojov 
na precizovanie a aktualizáciu diskurzných východísk pre 
hodnotenie právnej praxe. 

Číslo projektu: APVV-0562-11 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD., LL.M. 

Spoluriešitelia: 

Mgr. Marek Káčer, PhD. 
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. 
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD. 
Mgr. Peter Mach, PhD. 
Mgr. Štefan Siskovič 
Mgr. Róbert Kutiš 

Obdobie riešenia: 07/2012–12/2015 

Pridelená dotácia: 29.299.50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Projekt APVV 
Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd 
v právnej teórii a praxi 

Anotácia: 

Súčasný stav v ochrane základných práv a slobôd súkromných 
osôb pri výkone verejnej správy. Medzinárodné záväzky 
Slovenskej republiky ako členského štátu  Rady Európy 
a Európskej únie pri presadzovaní princípov dobrej verejnej 
správy a ochrany základných práv a slobôd, ich zákonná 
úprava ako efektívny nástroj ochrany. Ústavnoprávne aspekty 
rozhodovacej činnosti verejne správy a správneho súdnictva. 

Číslo projektu: APVV-0024-12 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc. 
JUDr. Marián Ševčík, CSc. 
JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 40.744,50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt APVV 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov 
v podmienkach Slovenskej republiky 

Anotácia: 

Kľúčovou témou projektu je problematika restoratívnej 
justície a systému alternatívnych trestov v Slovenskej 
republike. Tieto problémy sú nedostatočne riešené v oblasti 
trestnej justície. Zároveň predstavujú ekonomicky výhodnú 
a resocializačne výhodnú formu trestania. Projekt má ambíciu 
riešiť problémy na základe vedeckého výskumu a tímovej 
interdisciplinárnej spolupráce. Dôležitú charakteristiku 
projektu predstavuje prepojenie právnej teórie a praxe. Projekt 
prináša aktuálne a nové podnety pre trestnú politiku a pre 
úspešný resocializačný proces. Alternatívne tresty tak 
predstavujú perspektívny priestor pre nové možnosti trestania, 
a prispievajú k lepšiemu uplatňovaniu ľudských práv 
v trestnom konaní.   

Číslo projektu: APVV-0179-12 

Vedúci projektu: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc. 
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
JUDr. Viktória Kurucová 
Mgr. Lucia Šimunová 
JUDr. Štefan Zeman 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
Mgr. Andrea Gregušová 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 37.447€ 

 


