
 
 
 
 
 
 
 

 PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2017 
 S FINANČNOU DOTÁCIOU 

 
 
 
 

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. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 
JUDr. Pavol Zloch, CSc. 
JUDr. Nataša Just Hrnčárová, PhD. 
JUDr. Michal Maslen, PhD. 
JUDr. Matúš Filo 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 27.601€ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
JUDr. Lucia Šimunová, PhD. 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
JUDr. Eva Szabová, PhD. 
JUDr. Ivan Smieško 
JUDr. Viliam Hečko 

Obdobie riešenia: 10/2013–09/2017 

Pridelená dotácia: 26.360€ 

 
 
 
 
 
 



 

Projekt APVV 
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného 
práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva 

Anotácia: 

Vychádzajúc z premisy, že regulácia súkromnoprávnych vzťahov sa v 
súčasnosti zmieta na pomedzí liberalizmu individuálnej autonómie a 
funkcie protekcionizmu sociálnej spravodlivosti, kedy nie sú celkom 
zrejmé východiskové princípy a jasné kontúry hraníc vybalansovania 
záujmov adresátov predmetnej regulácie a kde na jednej strane sú právne 
normy poznačené prílišnou mierou ekonomizácie právnych vzťahov a na 
druhej strane prílišnou ingerenciou sociálno-politických cieľov, smeruje 
základný výskum predkladaného projektu k zodpovedaniu otázok, do akej 
miery sa sociálna úloha súkromného práva prejavuje v jeho jednotlivých 
odvetviach, ako aj či je prienik sociálnej úlohy obmedzením autonómie 
vôle subjektov a do akej miery je potrebné vyvažovať práva a oprávnené 
záujmy zúčastnených subjektov. Vzhľadom k tomu, že právnemu poriadku 
chýba normatívne hodnotové ukotvenie, ktoré by zároveň prispelo k 
interpretačnému usmerňovaniu čiastkových noriem a eliminovalo náhodilý 
výber zásad aplikovateľných právnou (najmä súdnou) praxou, je 
nevyhnutné identifikovať vytvorenie modelu rekodifikácie súkromného 
práva, ktorý bude rešpektovať vyššie nastolené otázky a zároveň 
podporovať takú interpretáciu súčasných právnych inštitútov, ktorú by 
vystužil výklad v zmysle zásad európskeho súkromného práva 
(eurokonformný výklad). Cieľom projektu je preto ponúknuť výkladové 
modely, ale aj navrhnúť pomerne otvorené a flexibilné normy/pravidlá 
spôsobilé judikatórneho dotvárania, nie robustné a rigidné pravidlá, ktoré 
viažu ruky aplikačnej praxi pri rozhodovaní o atypických právnych 
štruktúrach. 

Číslo projektu: APVV-14-0061 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 
JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
JUDr. Peter Mészáros, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
JUDr. Katarína Gešková, PhD. 
prof. JUDr. Karel Eliáš 
JUDr. Jozef Zámožík, PhD. 
Mgr. Marek Maslák

Obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 43.075€ 

 



 
 
 

Projekt APVV 
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana 
zamestnanca 

Anotácia: 

Základný výskum, ktorý sa zaoberá vplyvom a právnym 
následkom uplatňovania nových technológií v rámci 
pracovnoprávnych vzťahov. Formuluje právne limity vplyvu 
nových technológií vo vzťahu k ochrane súkromného života 
zamestnancov ako aj zložité právne situácie pri výkone 
telepráce. Súčasťou výskumu je aj nový model ochrany 
materstva a rodičovstva.  

Číslo projektu: APVV-15-0066 

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

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Mgr. Gajdošová Martina, PhD. 
JUDr. Greguš Jozef 
JUDr. Križan Viktor, PhD. 
Doc. JUDr. Lacko Miloš, PhD. 
doc. JUDr. Mgr. Olšovská Andrea, PhD. 
JUDr. Silvia Beierová 
Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
JUDr. Silvia Treľová 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 39.562€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt APVV 
Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach 
Slovenskej republiky 

Anotácia: 

Ochrana života a zdravia je vo vyspelej demokratickej 
spoločnosti prvou a najvyššou prioritou. Na osobitný význam 
trestného práva pre ochranu života a zdravia poukázalo aj 
zaradenie trestných činov proti životu a zdraviu do prvej 
hlavy osobitnej časti rekodifikovaného slovenského trestného 
zákona z roku 2005. Snahy o posilňovania trestnoprávnej 
ochrany života a zdravia sa vždy objavujú v dobe, keď 
spoločnosť nie je schopná zabrániť nárastu kriminality a 
zabezpečiť dostatočnú ochranu obetí trestných činov. 
Aktuálnosť problematiky ochrany života a zdravia je úzko 
spätá s pretrvávajúcimi problémami trestnej justície, akými sú 
neúmerné zaťaženie súdov, nízka účinnosť trestov či 
neúmerné predlžovanie jednotlivých trestných konaní. 

Číslo projektu: APVV-16-106 

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

Spoluriešitelia: 

JUDr. Vladimíta Dercová 
JUDr. Miloš Deset, PhD. 
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. 
doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. 
JUDr. Dominika Kučerová 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
JUDr. Eva Szabová, PhD. 

Obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019 

Pridelená dotácia: 19.436€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
Mgr. Sipekiová Nicola, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2014–12/2017 

Pridelená dotácia: 8.733€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt VEGA 

Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu 
v súkromnom práve a ich následky – analýza a tvorba 
terminologicky a saystematicky odôvodneného 
a jednotného systému nápravných prostriedkov pre 
zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj 
spotrebiteľov  

Anotácia: 

Nesplnenie zmluvných povinností dlhov a ich následky sú 
v slovenskom súkromnom práve upravené osobitne v jednotlivých 
kódexoch a zákonoch (OZ, OBZ, ZOS a iné osobitné zákony) a ani 
tieto úpravy pre občianske, obchodné a spotrebiteľské zmluvné 
vzťahy nie sú vo svojom vnútri založené na systematickom prístupe 
a vzhľadom na odlišnú dobu vzniku a zdroj inšpirácie vychádzajú 
z rozdielnych základov uplatnenia jednotlivých následkov. Projekt 
má ambíciu na báze CIGS, UPICC, PECL, DCFR, CESL, BGB 
a NOZ realizovať základný výskum s cieľom definične 
a terminologicky ustáliť jednotný model porušenia zmluvných 
povinností / nesplnenia dlhov a ich právnych následkov, ktorý 
poskytne solídnu základňu inkorporácii eurolegislatívy, aby bola 
zabezpečená kompatibilita slovenskej úpravy so smerovaním 
európskeho súkromného práva. Funkčnosť modelu má priam dopad 
na právnu istotu subjektov a vymožiteľnosť práva. Sekundárnym 
výsledkom má byť prevencia negatívnych ekonomických javov ako 
neplnenie povinnosti a platobná neschopnosť. 

Číslo projektu: 1/0094/15 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. 
Mgr. Jozef Štefanko, LL.M. 
JUDr. Alexander Škrinár, CSc. 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. 
Mgr. Marek Maslák 
JUDr. Martina Uhliarová, PhD. 
Doc. JUDr. Denisa Duláková Jakúbejová, PhD. 
Mgr. Daniela Hlobíková 
Ing. JUDr. Karin Raková 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia: 4.013€ 

 
 



 
 

Projekt VEGA 
Právne postavenie Židov na území Slovenskej republiky 
v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané 
oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte 

Anotácia: 

Podstatou projektu je s využitím metód analýzy, syntézy 
a komparácie vytvoriť komplexný profil právneho postavenia 
židov na území I. Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 
v niektorých oblastiach právnej úpravy a to so zreteľom aj na 
stredoeurópsky kontext. Projekt je dterminovaný z hľadiska 
vecného (vybrané oblasdti protižidovskej legislatívy), 
územného (I. Slovenská republika s presahom do 
stredoeurópskeho a tiež európskeho proestoru) a časového 
(obdobie 1939 – 1942 s presahom aj do časového kontextu 
protižidovskej legislatívy v stredoeurópskom priestore. Pôjde 
nielen o publikované pramene, ale taktoež aj o nepublikované 
resp. dosiaľ málo prebádané archívne materiály. Predmetom 
doplňujúceho bádateľského zamerania budú monografie, 
zborníky a dobová tlač. Prínosom by mohlo byť zameranie sa 
na pomerne málo (ak vôbec) preskúmanú judikatúru 
slovenských najvyšších súdov. 

Číslo projektu: 1/0549/15 

Vedúca projektu: prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
Dr.h.. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
JUDr. Štefan Siskovič, PhD. 
Doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2015 – 12/2018 

Pridelená dotácia: 3.932€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt VEGA 
Vyváženosť práv a povinností zamestnanca 
a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch 

Anotácia: 

Ochranná funkcia pracovného práva patrí k najdôležitejším 
funkciám, ktorá sa premieta do celého predmetu a obsahu 
pracovného práva a vytvára tzv. ochranársky právny model 
pracovného práva, ktorý vo svojich právnych dôsledkoch 
podstatným spôsobom znerovnovážňuje právne postavenie 
zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. 
Aplikačná prax v ostatných rokoch ukazuje potrebu viac ako 
doteraz vytvoriť rovnováhu práv a povinností zamestnanca s 
právami a povinnosťami zamestnávateľa tak, aby boli viac 
súladné s potrebami trhového hospodárstva a korešpondovali 
aj so základnou zásadou zmluvnej slobody účastníkov 
pracovnoprávnych vzťahov. Od optimalizácie vzťahu práv a 
povinností zamestnanca a zamestnávateľa závisí zníženie 
doterajšej stále ešte prevažujúcej kogentnosti v obsahu 
pracovnoprávnych vzťahov a zvýšenie rozsahu dispozitívnosti 
podľa zásady: “toľko kogentnosti, koľko je nutné a toľko 
dispozitívnosti, koľko je možné.“ 

Číslo projektu: 1/0203/16 

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

Spoluriešitelia: 

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Mgr. Jakub Vojtko 
JUDr. Viktor Križan, PhD. 
Doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 
Mgr. Joef Greguš 

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 7.987€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA Financovanie cirkví a náboženských spoločností 

Anotácia: 

Ekonomické zabezpečenie cirkví je jednou z najcitlivejších 
oblastí konfesnoprávnej úpravy. Problematika je aktuálna v 
súvislosti so zápasom o charakter štátu, či už ide o ponímanie 
neutrality alebo mieru aplikácie sekulárnych princípov a 
mieru prítomnosti náboženstva vo verejnom priestore. 
Zodpovednosť za materiálne 
zabezpečenie cirkví prináleží predovšetkým cirkvám, ale 
existuje a uplatňuje sa aj viacero modelov financovania cirkví 
štátom, ktorých oprávnenosť je hlavným predmetom záujmu 
projektu. Koncentruje sa na existujúci dotačný model v SR a 
prebiehajúcu diskusiu o jeho zmene. Cieľom projektu je  
a) overenie hypotézy, že zložitý historický vývoj štátno-
cirkevných vzťahoch jednotlivých krajín determinuje ich 
súčasnú modifikovateľnosť,  
b) návrh základných zásad nového modelu financovania 
cirkví a náboženských spoločností demokratických štátov pri 
súčasnom zreteli na individuálne podmienky a špecifiká, ako 
aj  
c) návrhy de lege ferenda pre SR zohľadňujúce spoločenskú 
potrebu a medzinárodné záväzky štátu. 

Číslo projektu: 1/0254/16 

Vedúca projektu: ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., 

Spoluriešitelia: 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
doc. ThLic. Damian Němec, dr. 
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD. JSD. 
ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. 
JUDr. Mgr. Róbert Gyuri, PhD. 
Ing. Jana Koprlová, PhD.  

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 4.554€ 

 
 
 
 



Projekt VEGA 
Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody 
združovania vo verejnoprávnych a súkromnoprávnych 
vzťahoch 

Anotácia: 

Ústrednou témou projektu je identifikácia a vymedzenie doktrinálneho 
prístupu k úlohám združení pri výkone verejných služieb, ako aj ich podiel 
na výkone verejnej správy. Ide o  neprebádanú oblasť a preto patrí 
k najperspektívnejším témam výskumu. V podmienkach Slovenskej 
republiky existuje široký okruh subjektov – združení osôb, ktoré 
predstavujú významný prvok demokracie a prejav slobody združovania. 
Ide o politické strany a politické hnutia, občianske združenia, odborové 
organizácie, organizácie zamestnávateľov a ich organizačné jednotky 
s právnou subjektivitou, ale v širšom zmysle aj o záujmové združenia 
právnických osôb, rôzne komory s nepovinným členstvom, organizácie 
s medzinárodným prvkom, poľovnícke združenia. Celkom osobitné 
postavenie predstavujú cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty 
odvodzujúce od nich svoju právnu subjektivitu.  
Uvedené subjekty majú v rôznom objeme zákonom priznané oprávnenia 
realizovať aj úlohy štátu. Prelínanie sa súkromnoprávnych 
a verejnoprávnych prvkov v ich existencii a činnosti je prítomné 
a častokrát spôsobuje aplikačné problémy pri realizácii právnych vzťahov. 
V mnohých a rozmanitých situáciách sa podieľajú na výkone verejnej 
správy, na jej vrchnostenskom, ale aj nevrchnostenskom výkone, sú 
poskytovateľmi verejných služieb. Aplikačná prax zaznamenala mnoho 
situácií, v ktorých bolo kľúčovou otázkou posúdiť, či v konkrétnej situácii 
možno považovať rozhodnutie, činnosť alebo nečinnosť takéhoto subjektu 
ako výkon verejnej správy, alebo posúdiť daný právny vzťah ako čisto 
súkromnoprávny, resp. či prostriedky ochrany realizovať v civilnom alebo 
správnom súdnictve a napokon identifikovať aj vhodné prostriedky 
ochrany s ohľadom na slobodu združovania. 
Projekt vychádza z analýzy súčasného stavu, aj z komparácie so 
zahraničím, poskytne doktrinálne východiská pre aplikačnú prax a prispeje 
k riešeniam de lege ferenda, s dôrazom na pôsobenie združení s cieľom 
ich kontinuálneho prispievania k demokracii v spoločnosti, k rozšíreniu 
slobody a rozšíreniu ľudských práv a základných slobôd. 

Číslo projektu: 1/0172/17 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. 
ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, ThD. 
JUDr. Tibor Seman, PhD. 
Mgr. Tomáš Dekan 
JUDr. Anton Škreko, PhD. 
Mgr. Juraj Šeliga

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 8.865€ 



 
 

Projekt VEGA 
Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a 
použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát 
 

Anotácia: 

Projekt realizuje základný výskum prístupu a používania 
kreatívneho obsahu, informácií a dát na Slovensku z 
pohľadu práva duševného vlastníctva a práva informačných 
technológií predovšetkým prostredníctvom licencií 
Creative Commons. Celospoločenský význam tejto 
problematiky akcentuje aj vláda SR v rámci Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie a vo svojom uznesení č. 59 zo dňa 
11.2.2015. V rámci tradičného nazerania na prístup a 
používanie obsahu bude predmetom výskumu aj klasické 
uzatváranie licenčných zmlúv (osobitne v digitálnom 
prostredí), zmlúv o prevode či využívanie zákonných licencií 
v jednotlivých oblastiach duševného vlastníctva. 
Preskúma sa aj aktuálna úprava slobodného prístupu k 
informáciám, ktoré sú chránené právami duševného 
vlastníctva, otázky otvorenému prístupu (Open Access) k 
autorským dielam, počítačovým programom (Open 
Source SW) a databázam (Open Data), oblasti využitia 
otvoreného prístupu a opakované využívanie informácií 
prostredníctvom verejných licencií 

Číslo projektu: 1/0556/17 

Vedúca projektu: JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Spoluriešitelia: 

 JUDr. Anton Škreko, PhD. 
JUDr. Richard Bednárik, PhD. 
JUDr. Marianna Novotná, PhD, 
JUDr. Ľubica Masárová, PhD. 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2020 

Pridelená dotácia: 4.866€ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA 
Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie 
extrémizmu 
 

Anotácia: 

Extrémizmus je negatívny, dynamicky rozmáhajúci sa 
celospoločenský fenomén, ktorý je hrozbou pre spoločnosť, pre 
demokratické princípy a ústavné hodnoty. Ohrozuje primárnu 
hodnotu ľudských práv a základných slobôd, pôsobí deštruktívne 
na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy 
právneho štátu, na riadny výkon štátnej moci, pričom môže 
ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých štátov či 
nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Skúmanie trestnoprávnych a 
kriminologických aspektov extrémizmu je nevyhnutným 
predpokladom na zvýšenie efektívnosti monitorovania, odhaľovania 
a objasňovania trestných činov extrémizmu. V záujme eliminácie 
extrémizmu, osobitne extrémistických prejavov na internete, je 
nevyhnutná dôkladná analýza a monitoring tejto problematiky, 
špecifických otázok, identifikácia legislatívnych a aplikačných 
problémov, formulovanie právnych i mimoprávnych opatrení a 
následná komplexná kampaň a osveta zameraná na verejnosť.

Číslo projektu: 1/0585/17 

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

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. 
Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 
JUDr. Lucia Šimunová, PhD. 
Mgr. Ivam Smiško, PhD. 
JUDr. Viliam Hečko 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 3.927€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Projekt VEGA 

Informačno-technické prostriedky a prostriedky 
operatívno-pátracej činnosti získavania informácií 
dôležitých pre trestné konanie 
 

Anotácia: 

Projekt je zameraný na problematiku získavania informácií 
dôležitých pre trestné konanie s využitím informačno-
technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej 
činnosti v zmysle zákonných podmienok využívania týchto 
prostriedkov z hľadiska de lege lata aj de lege ferenda. Projekt 
je zameraný na vymedzenie garancií základných ľudských 
práv a slobôd, do ktorých zasahujú informačno-technické 
prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
využívané v trestnom konaní 

Číslo projektu: 1/0764/17 

Vedúca projektu: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 

Spoluriešitelia: 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD. 
JUDr. Eva Szabová, PhD. 
JUDr. Viliam Hečko 
Mgr. Škrovánková Monika 
Mgr. Vladimíra Dercová 

Obdobie riešenia: 01/2017 – 12/2019 

Pridelená dotácia: 7.374€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Úrad vlády SR – Granty 
EPH a Nórska 

Cultural and natural heritage – legal instruments of its 
preservation in the Slovak Republic 
 

Anotácia: 

The project on the topic of “Cultural and natural heritage – legal 
instruments of its preservation in the Slovak Republic” will be led and 
performend by JUDr. Michal Maslen, PhD. - head of the Department of 
Administrative Law, Environemntal Law and Financial Law at the 
University of Trnava, Faculty of Law.  
The project will be orientated on the issues of implementation of the legal 
instruments supporting the preservation of the objects of cultural and 
natural heritage in the Slovak Republic. The issues of making these 
objects accessible will also create a part of the reserch.  
During the project the researcher shall carry out a two week research-study 
stay at the University of Bergen, Faculty of Law during which he shall 
study the Norwegian legal instruments preserving the mentioned objects of 
research and the possibilities of implementation of these methods into the 
Slovak legal system. The University of Bergen will provide the researcher 
with access to the university library and with an office.  
The main outcome of the project will be a monograph on the topic of the 
research - titled - Legal instruments supporting the preservation of cultural 
and natural heritage in the Slovak republic. The monograph will be 
accessible in printed form, but also in online version on the website of the 
University of Trnava, Faculty of Law (http://publikacie.iuridica.truni.sk/). 
The monograph will have the extent of approximately 200 standard pages 
(1800 characters per page) and it will document and analyse the issues of 
implementing the legal instruments preserving the objects of the cultural 
and natural heritage in the Slovak Republic.  
The researcher shall finish the work on the monograph by the end of 
August 2017 and  declare the outcome of the project by submitted 
manuscript or by the publish monograph. The monograph shall be also 
printed in 60 published pieces, because first of all there is an obligation to 
send the obligatory published pieces to the Slovak National Library and to 
the library of the University of Trnava. The researcher would like to send 
the published monographs also to the libraries of other Faculties of Law in 
the Slovak Republic and also in the Czech Republic. The researcher would 
also like to send the published monograph to the research partners in the 
Slovak Republic, in the Czech Republic and also in Poland. Several pieces 
will also be sent to the library of the Norwegian partner, where they will 
be accessible for further research. In such a way the researcher would 
make use of all the possibilities to promote the protection of Cultural and 
Natural Heritage in the Slovak Republic. 

Číslo projektu: BFB-PA16-006 

Vedúca projektu: JUDr. Michal Maslen, PhD. 

Obdobie riešenia: 15/05/2017-31/08/2017 

Pridelená dotácia: 1.959,27€ 

 


