
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Frédéric Michel André Delaneuville, rod. Delaneuville, 

Dr.,PhD. 

Dátum a miesto narodenia Beauvais, Francúzsko 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2010 - 2014: 

vysokoškolské vzdelanie  3. stupňa, titul PhD./ docteur 

CURAPP („Univerzitné centrum pre politologický 

výskum a výskum verejnej správy v Pikardii“),  

Univerzita Julesa Verna v Pikardii 

2003 - 2004: 

vysokoškolské vzdelanie  3. stupňa, postgraduálne 

štúdium ,  (MS®) 

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers   

(https://artsetmetiers.fr/en ) 

hlavné predmety: manažment, právo 

2008 - 2009: 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

Univerzita Julesa Verna v Pikardii 

magisterský diplom z oblasti medzinárodného práva, 

ekonómie a manažmentu 

2002 - 2003: 

vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa 

Univerzita Julesa Verna v Pikardii 

hlavné predmety : právo a politológia 

2002 – 2003: 

vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa 

Univerzita Julesa Verna v Pikardii 

hlavné predmety : právo, verejná správa 

2000 – 2002: 

vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa 

Univerzita Julesa Verna v Pikardii 

hlavné predmety : právo 

Priebeh zamestnaní 2015 – trvá 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu, Katedra ekonómie a financií - odborný 

asistent 

2010 – trvá 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu - Vedúci francúzskeho programu 

2014 – 2018 

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút – riaditeľ 



2007 – 2009  

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu – francúzsky lektor 

2004 – 2006 

Francúzske veľvyslanectvo v Čiernej Hore – referent 

pre univerzitnú spoluprácu 

apríl 2004 – október 2004 

Európska komisia - CEPM – vedúci projektu 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu: 

Francúzske obchodné právo (2010 – doteraz) 

Obchodné rokovania I (2010 – doteraz) 

Obchodné rokovania II (2010 – doteraz) 

Globalizácia a regionalizácia (2013 – doteraz) 

Francúzsky seminár I (2007 – doteraz) 

Francúzsky seminár II (2007 – doteraz) 

Podnikanie vo frankofónnych krajinách (2017 – 

doteraz) 

Európske právo (2014 – doteraz) 

Právnická francúzština (2007 – doteraz) 

Francúzske ekonomicko-geografické a politické  

reálie (I) (2007 – 2012) 

Ekonomicko-geografické a politické reálie vo 

frankofónnych krajinách (II) (2007 – 2012) 

Francúzsky jazyk pre manažérov (I) (2007 – 2012) 

Francúzsky jazyk pre manažérov (III) (2007 – 2012) 

Odborné alebo umelecké zameranie 2007 – trvá  

Výskumná a pedagogická činnosť so zameraním na 

oblasti: verejná správa, európske právo a európska 

integrácia 

Publikačná činnosť ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 

ACB01 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%) 

: Le management public des territoires en Europe a 

l´ère de la globalisation - 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského vBratislave, 2019. - 118 s. 

[print]. Lit.: 56 zázn. ISBN 978-80-223-4686-3 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch 

ADE01 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%): 

Les stratégies de consolidation de l´échelon municipal 

en Slovaquie et en France : approches comparatives 



In: Revue de l'Institut du Monde et du développement. - 

No. 2 (2011), s. 139-149. - ISSN 2117-2633 

ADE02 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%): 

Special Status of Bratislava.Lit. 15 zázn. In: Croatian 

and Comparative Public Administration. - Vol. 12, No. 

1 (2012), s.71-84. - ISSN 1848-0357 

ADE03 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%): 

Bratislava capitale européenne : un statut juridique 

particulier à la hauteur des enjeux? Lit. 30 zázn. In: 

Revue Est Europa. - No. 2 (2012), s. 145-155. - ISSN 

1632-451X 

ADE04 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%): 

L'évolution du rôle de l'état dans les États du groupe de 

Višegrad : de l'ére moderne a l'ére postmoderne. Lit.: 

37 zázn. In: Civitas Europa. - č. 40 (2018), s. 163-178. 

- ISSN (print) 1290-9653 

ADE05 Delaneuville, Frédéric [UKOMAKFE] (100%): 

Bratislava face aux enjeux de la métropolisation. Lit.: 

21 zázn. In: Gornoslaskie studia socjologiczne. - Roč. 

9, č. 2 (2018), s. 272-284. - ISSN (print) 0072-5013 

Ohlasy na vedeckú prácu Štatistika ohlasov (23): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (6) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (9) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (7) 

Vedecké aktivity Od 2008 – po súčasnosť:  

Koordinátor za Slovensko projektu OLA  (Observatory 

on Local Autonomy), ktorý realizuje porovnávaciu 

štúdiu miestnej správy v 28 štátoch Európskej únie 

(http://www.ola-europe.eu). Podieľanie sa na 

vypracovaní monografie o miestnej samospráve na 

Slovensku v spolupráci. Účasť na viacerých 

konferenciách organizovaných v rámci projektu OLA. 

Organizácia konferencie na pôde Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Členstvá Od 2011 člen správnej rady Slovensko-francúzskeho 

univerzitného inštitútu 

Od júna 2014 do 2016 člen správnej rady Francúzsko - 

slovenskej obchodnej komory 

Od 2014 do 2018 člen Rady vplyvu a atraktivity 

Francúzska (Conseil d’influence et d’attractivité de la 



France), Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave 

Semináre Od 2007 po súčasnosť výučba francúzskej právnej 

terminológie na seminároch organizovaných Justičnou 

akadémiou Slovenskej republiky pre sudcov, vyšších 

súdnych úradníkov  a prokurátorov 

Kontaktná adresa Odbojárov 10, FM UK 
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