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2013 - Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 

- vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v 

oblasti vysokoškolskej pedagogiky 

 

2013 - Európska akadémia práva / Justičná 

akadémia Českej republiky 

- vzdelávanie v oblasti cezhraničného 

vymáhania civilných nárokov 

 

2012 - Expertízny a edukačný inštitút 

Bratislavskej akademickej spoločnosti 

- odborná skúška znalca podľa § 5 a § 6 

vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z.z. v odbore 

„Právne vzťahy k cudzine“, odvetvie 

Medzinárodné právo súkromné a procesné a 

odvetvie Európske právo 
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Ďalšie vzdelávanie 
 

2010 – Najvyššia Súdna rada Španielskeho 

kráľovstva 

- vzdelávanie v oblasti európskeho 

justičného priestoru   

 

2006 - Slovenská advokátska komora 

- advokátske skúšky podľa § 3 ods.1 písm. 

d) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii 

 

 

Priebeh zamestnaní 1.9. 2016 - doteraz 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, 

Bratislava, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov (docent 

katedry, spolugarant v odbore 3.4.8. 

medzinárodné právo) 

 

od 2013 - doteraz 

- znalec v odbore 33 00 00 Právne vzťahy k 

cudzine (odvetvie 33 01 00 Medzinárodné 

právo súkromné a procesné, 33 03 00 

Európske právo) 

 

1.9.2010 – 31.8.2016 

Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 

821 02 Bratislava, Ústav medzinárodného 

a európskeho práva (odborný asistent, 

vedúci ústavu, neskôr docent ústavu) 

 

15.9.2007 – 15.11.2010 

Justičná akadémia Slovenskej republiky, 

Suvorovova 5/C, Pezinok 902 01 

(vedúci katedry medzinárodného a 

európskeho práva, prípravného vzdelávania 

a spoločenskovedných disciplín, stály člen 

pedagogického zboru) 

 

1.11. 2002 – 30.9.2018 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici, Komenského 20, 97401 

Banská Bystrica 

Katedra európskeho práva a aproximácie 

práva (asistent) 

Katedra ústavného práva (odborný asistent, 

neskôr docent katedry) 
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Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra medzinárodného 

práva a medzinárodných vzťahov (od 2016): 

- Medzinárodné právo súkromné (Mgr. 

stupeň), povinný predmet, 

- Medzinárodné právo procesné (Mgr. 

stupeň), povinný predmet, 

- International Private Law (Mgr. stupeň), 

- Medzinárodný civilný proces (PhD. 

stupeň). 

 

Paneurópska vysoká škola, Ústav 

medzinárodného a európskeho práva (2010-

2016): 

- Právo Európskej únie I (Organizácia 

a fungovanie  EÚ), Bc. stupeň, povinný 

predmet, 

- Právo Európskej únie II (Aplikácia práva 

EÚ), Bc. stupeň, povinný predmet, 

- Právo Európskej únie III (Justičná 

spolupráca v civilných veciach EÚ), Mgr. 

stupeň, povinný predmet, 

- Právo Európskej únie IV (Súdny systém 

EÚ), Mgr. stupeň,  povinný predmet, 

- Medzinárodné právo súkromné (Bc. 

stupeň), povinný predmet, 

- Repetitórium  z európskeho práva, Mgr. 

stupeň, výberový predmet, 

- Medzinárodné právo súkromné (PhD. 

stupeň), povinný predmet, 

- Európske právo (PhD. stupeň), povinný 

predmet a 

- Právna ochrana v európskom súkromnom 

práve (PhD. stupeň). 

 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici, Katedra európskeho práva 

a aproximácie práva (2002-2005): 

- Súdny systém Európskej únie, 

- Právo Európskej únie I a II. 

 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici, Katedra ústavného práva 

(2005-2018): 

- Štátne právo, neskôr Štátne/Ústavné právo 

I a Štátne/Ústavné právo II (Bc. stupeň), 

povinné predmety, 

- Constitutional Law within Judicial Practice 

(Bc. stupeň), výberový predmet, 

- Štruktúra orgánov ochrany práva (Bc. 

stupeň), výberový predmet, 
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Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

- Ústavné právo Európskej únie (Bc. 

stupeň), výberový predmet,  

- Ústavné právo vybraných európskych 

štátov (Bc. stupeň), výberový predmet, 

- Súdny systém Európskej únie (Bc. stupeň), 

výberový predmet. 

  

Justičná akadémia Slovenskej republiky:  

1. pravidelné semináre pre sudcov 

a prokurátorov, výber prednášok: 

-  Cezhraničné civilné spory v Európskej 

únii, 

- Cezhraničné spory v rodinných veciach,  

- Aktuálne otázky určovania právomoci, 

rozhodného práva a uznávania a výkonu 

cudzích rozhodnutí podľa nariadení EÚ, 

- Aktuálna rozhodovacia činnosť 

SD EÚ k aplikácii úniového práva a  

prejudiciálneho konania podľa Lisabonskej 

zmluvy, 

2. pravidelné vzdelávanie pre vyšších 

súdnych úradníkov, justičných čakateľov, 

asistentov sudcov NS SR, súdnych poradcov 

ÚS SR: 

- Predskúškové sústredenia (na odbornú 

justičnú skúšku  -  európske právo 

a medzinárodné právo súkromné. 
 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Medzinárodné právo, Európske právo, 

Ústavné právo 

 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. 

AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

 

 

 

1. monografie = 5 

AAB01                20 AH  

AAB02                14,76 AH 

AAB03                27 AH  

AAB04                20 AH   

AAB05                7 AH 

 

2. učebnice = 3 

ACB01                38,27  AH 

ACB02               13,67   AH 

ACB03                 2,62   AH 

 

3. skriptá = 2 

BCI01               17,08    AH 

BCI02                 2,43    AH 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

 

 

 

Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS - 3 
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Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

 

Citácie v zahraničných publikáciách  

neregistrované v citačných indexoch – 14  

 

Citácie v domácich publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS – 1  

 

Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch – 87  

 

Recenzie v domácich publikáciách - 5 

 

Počet doktorandov:  Školených: 5 

 

Ukončených: 3 
 

 

Kontaktná adresa 

 

  

 

 

 

V Bratislave, dňa 17.9.2018 

 

      Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 


