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súťaž - porovnanie ekonomického a právneho pohľadu = Collusion, agreements and concerted practices 

restricting competition - comparison of economic andlegal approach 

Recenzované 

Lit. 8 zázn. 

In: Ochrana hospodárskej súťaže - právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo [elektronický 

zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - S. 25-34 [CD-ROM]. - 

ISBN 978-80-7160-355-9 

[Ochrana hospodárskej súťaže - právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo : vedecká 

konferencia. Bratislava, 6.6.2013] 

 

AFD11 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : "Pomocník" v karteli - možný postih podľa práva Európskej únie a 

slovenského práva hospodárskej súťaže = The "complicit" in cartel - possible sanction under the EU and 

Slovak competition law 

Lit. 2 zázn. 

In: Míľniky súťažného práva. - Bratislava : Veda, 2014. - S. 58-76. - ISBN 978-80-224-1394-7 

[Míľniky súťažného práva : konferencia. Bratislava, 7.-8.4.2014] 

 

AFD12 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Európske právo hospodárskej súťaže - medzi právnou teóriou a 

ekonomickou teóriou a prístup judikatúry 

Lit. 9 zázn. 

In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 680-687 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7160-371-9 

[Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov. Častá-Papiernička, 27. 29.3.2014] 
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BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

 

BDF01 Zemanovičová, Daniela [UKOMAKMN] (50%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%): Kartelové dohody vo 

verejnom obstarávaní - prečo a ako sa brániť 

Lit. 3 zázn. 

In: Verejné obstarávanie : právo a prax. - Roč. 1, č. 3-4 (2014), s. 5-12 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

 

BED01 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%) : Urovnanie ako nástroj zefektívnenia konania v súťažnom práve 

Recenzované. - Lit. 32 zázn. 

In: Akademické akcenty. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. - S. 43-53. - ISBN 978-80-89447-39-

8 

[Akademické akcenty : medzinárodná konferencia. Bratislava, 9.9.2010] 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) 

 

FAI01 - Burda, Eduard [UKOPATP] (20%) - Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (16%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] 

(16%) - Čunderlík, Ľubomír [UKOPAFP] (16%) - Hamuľák, Juraj [UKOPAPR] (16%) - Kantor, Slavomír 

(16%): Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007 :zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a 

mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16.-18.4.2007 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička 

organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou doc. JUDr. 

MariánaVrabka, CSc., dekana PraF UK v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007. - 771 s. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-250-7 

 

FAI02 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (14%) - Šimonová, Katarína (14%) - Šlacká, Diana (14%) - Mičátek, Vladislav 

[UKOPAHP] (30%) - Sarvašová, Veronika (14%) - Kriváňová, Dana (14%): Zbližovanie a zjednocovanie 

práva v európskom kontexte: sekcia európske právoa právna komparatistika, slovenská časť. Bezpečnostné 

priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva: sekcia medzinárodné právo, slovenská 

časť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy -veda a prax 

organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010. - 1. 

vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - 251 s. - (Sympóziá, 

kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-307-8 

POZNÁMKA: 

vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011 . - ISBN 978-

80-7160-307-8 

 

FAI03 - Valuch, Jozef [UKOPAMP] (50%) - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%): Právna a ekonomická dimenzia 

slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve : zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie, konanej dňa 20. júna 2013. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2013. - 171 s. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-352-8 

 

FAI04 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (100%): Ochrana hospodárskej súťaže - právny rámec pre ekonomiku, 

ekonomický rámec pre právo [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie s participáciou študentov 

postgraduálneho štúdia na Ústave medzinárodnýchvzťahov a právnej komparatistiky organizovanej 

Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, Ústavom medzinárodných vzťahov a právnej 

komparatistiky dňa 6. júna 2013 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava 

:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - 79 s. [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

ISBN 978-80-7160-355-9 
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FAI05 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (50%): Európska hospodárska, 

menová a fiškálna únia 1. [elektronický zdroj] : zborník z konferencie študentov organizovanej Univerzitou 

Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou 17.januára 2014. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - nestr. [155 s.] [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, 

konferencie) 

ISBN 978-80-7160-370-2 

 

FAI06 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (50%): Európska hospodárska, 

menová a fiškálna únia (2013) [elektronický zdroj] : zborník z konferencie študentov Ústavu medzinárodných 

vzťahov a právnej komparatistiky organizovanejUniverzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou 9. 

novembra 2013. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 165 s. 

[CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-369-6 

 

FAI07 - Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Mičátek, Vladislav [UKOPAHP] (50%): Európska hospodárska, 

menová a fiškálna únia (2014) [elektronický zdroj] : zborník z konferencie študentov Ústavu medzinárodných 

vzťahov a právnej komparatistiky organizovanejUniverzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou 

21. júna 2014. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - nestr. 

[293 s.] [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie) 

ISBN 978-80-7160-378-8 

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

 

GII01 Blažo, Ondrej [UKOPAEP] (50%) - Valuch, Jozef [UKOPAMP] (50%): Európske právo a právna 

komparatistika na medzinárodnej konferencii "Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax" 

In: Justičná revue. - roč. 63, č. 2 (2011), s. 318-321 

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 42): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (7) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

 

Štatistika ohlasov (36): 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (9) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (27) 

 

Bratislava, 16.4.2015 

 


