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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania za profesora  

doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.  

Miesto: Rektorát Masarykovej univerzity v Brne, Žerotínovo nám. 9, 60177 Brno, Česká 

republika a Univerzita Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck, Rakúsko 

- preskúmanie splnenia kritérií platných na PraF UK v Bratislave   

pre vymenúvacie konanie 

  

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo na základe ustanovení zákona 

č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č.6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor a tiež v súlade s článkom 13 ods. 2 Vnútorného 

predpisu UK v Bratislave č. 7/2014, schváleného Vedeckou radou Univerzity Komenského 

v Bratislave s názvom: „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“. 

 

Členov inauguračnej komisie a oponentov, na základe uznesenia Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 25.09.2018, vymenoval 

predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 

Eduard Burda, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní za profesora  

doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. (ďalej aj „uchádzač“ v príslušnom tvare), 

v študijnom odbore 3.4.8 medzinárodné právo v tomto zložení: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR        

       

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI) 

Pracovisko: Univerzita Innsbruck, Právnická fakulta, Innsbruck, Rakúsko 

                                 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.      

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

Pracovisko: Metropolitní univerzita v Prahe, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, 

ČR 

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: Významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 
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Zasadnutie inauguračnej komisie zvolal jej predseda prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

a viedol jej priebeh. Členom komisie predložil spisový materiál doručený uchádzačom 

(originály), ktorý pozostáva z dokladov, osvedčení a dokumentov podľa vyššie citovanej 

právnej úpravy. Vzhľadom ku skutočnosti, že člen komisie: Univ.-Prof. Dr. Andreas 

Schwartze, LL.M. neovláda plynule slovenský, resp. český jazyk, vyhotovuje sa zápisnica 

paralelne aj v anglickom jazyku. 

 

Predseda inauguračnej komisie konštatoval, že Vedecká rada Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty schválila dňa 25.09.2018 aj tému inauguračnej prednášky 

s názvom ,,Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania 

kritérií právneho štátu“.  

 

Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré  

jej ukladá vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014, a to:  

 

1.) Preskúmanie splnenia kritérií platných na Právnickej fakulte UK v Bratislave  

pre vymenúvacie konanie (čl. 13 ods. 2) zo strany uchádzača a 

 

2.) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za profesora (čl. 20 

ods.1) uchádzača doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

 

K bodu 1.)  
 

      Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania 

vychádzala z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 4. 2014 a 

- z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej 

rade PraF UK v Bratislave dňa 3.3.2016 a nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.4.2016 a účinnosť dňom po 

nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK v Bratislave na získanie titulu 

profesor:  

 

a) Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Podľa čl. 6 kritérií fakulty – Pedagogická prax – sa vyžaduje, aby uchádzač  

o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobil v zmysle zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v rozsahu minimálne 50 % 

normatívom daného času kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent  

v študijnom odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí ďalej preukázať, že mal pravidelné 

prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom 

študijnej literatúry (podľa čl. 7 ods. c). 
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Z inauguračného spisu vyplýva (príloha: „Osvedčené kópia dekrétu, ktorým bol 

uchádzačovi udelený titul docent“), že uchádzač bol vymenovaný za docenta v odbore 3.4.8. 

medzinárodné právo (tzn. v tom istom odbore, a akom prebieha toto vymenúvacie konanie) 

k 1.12.2012. 

 

Z inauguračného spisu vyplýva, konkrétne z príloh:  

I) Profesijný životopis (predložený a podpísaný uchádzačom zo dňa 17.9.2018), 

II) Prehľadu pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (predložený 

a podpísaný uchádzačom vo forme čestného prehlásenia),  

III) Potvrdenie o zamestnaní z 11.10.2018, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 

IV) Potvrdenie o pracovnom pomere a pedagogickej činnosti z 8.10.2018, Paneurópska vysoká 

škola, Fakulta práva, 

V) Potvrdenie o pracovnom pomere a pedagogickej činnosti z 19.9.2018, Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,  

 

že uchádzač ako docent pedagogickú činnosť: 

 

I) vykonáva od 1.9. 2016 až doposiaľ nepretržite na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte na plný úväzok, ako vysokoškolský učiteľ na Katedre medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov v odbore medzinárodné právo (najmä odvetví medzinárodné právo 

súkromné) a 

II) vykonával od 1.12.2012 (získanie titulu docent) do 31.8.2016 na Fakulte práva Paneurópskej 

vysokej školy v Bratislave na plný úväzok, ako vysokoškolský učiteľ na Ústave medzinárodného 

a európskeho práva v odbore medzinárodné právo (najmä v odvetví európske právo a 

medzinárodné právo súkromné). Započítaná pedagogická prax je tiež uvedené v prílohe č. 1. 

 

Na základe uvedeného uchádzač od 1.12.2012, tzn. od získania titulu docent 

v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, nepretržite pedagogicky pôsobí v zmysle 

zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách na ustanovený (100%) pracovný čas nielen 

v študijnom odbore právo, ale špecificky v odbore medzinárodné právo, ku dňu podania 

žiadosti súhrnne takmer 6 rokov (5 rokov a 9 mesiacov).  

 

Ďalej na základe predloženého inauguračného spisu, príloh, potvrdení a vyhlásení 

predložených uchádzačom, má inauguračná komisia tiež za preukázané, že počas tejto doby 

zabezpečoval pravidelne na Fakulte práva PEVŠ od 1.12.2012 do 31.8.2016 vedenie prednášok 

a seminárov zo študijných predmetov najmä: 

- Právo Európskej únie I (Organizácia a fungovanie  EÚ) v bakalárskom stupni štúdia,  

- Právo Európskej únie II (Aplikácia práva EÚ) v bakalárskom stupni štúdia, 

- Právo Európskej únie III (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ) v magisterskom 

stupni štúdia, 

- Právo Európskej únie IV (Súdny systém EÚ) v magisterskom stupni štúdia, 

- Medzinárodné právo súkromné v bakalárskom stupni štúdia, 

- Repetitórium  z európskeho práva v magisterskom stupni štúdia, 

- Medzinárodné právo súkromné v doktorandskom stupni štúdia. 

- Európske právo v doktorandskom stupni štúdia a 

- Právna ochrana v európskom súkromnom práve v doktorandskom stupni štúdia. 

 

Kontinuálne, po nástupe na Právnickú fakultu UK od 1.9.2016 až doposiaľ pravidelne 

zabezpečuje vedenie prednášok a seminárov zo študijných predmetov:  

- Medzinárodné právo súkromné v magisterskom stupni štúdia, 

- Medzinárodné právo procesné v magisterskom stupni štúdia, 
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- International Private Law v magisterskom stupni štúdia a 

- Medzinárodný civilný proces v doktorandskom stupni štúdia. 

 

Zároveň z inauguračného spisu vyplýva (Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých 

výsledkov v tejto činnosti), že od začiatku svojej akademickej kariéry (november 2002) viedol 

a oponoval nepretržite viac než 100 bakalárskych a diplomových záverečných prác, 

pričom práce boli zamerané na medzinárodné právo, právo Európskej únie a ústavné právo. 

 

Inauguračná komisia zistila, že diplomová práca študentky Kataríny Ottovej, ktorej bol 

školiteľom, získala v roku 2018 Cenu rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uchádzač tiež pravidelne pôsobí ako člen a predseda štátnicových komisií a na základe 

rozhodnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK zo dňa 26.06.2018 aj ako predseda 

rigoróznej komisie študijného predmetu Medzinárodné právo verejné a študijného predmetu 

Medzinárodné právo súkromné. 

 

V súčasnosti uchádzač tiež pôsobí ako spolugarant študijného odboru 3.4.8 

medzinárodné právo doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave a zároveň aj 

ako člen: 

I) odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v študijnom 

odbore  3.4.8 Medzinárodné právo,  a 

II) odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 

v študijnom odbore  3.4.8 Medzinárodné právo. 

 

Zo spisového materiálu predloženého uchádzačom je tiež zrejmé, že uchádzač 

doc.JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. sa od získania od získania titulu docent v študijnom 

odbore 3.4.8. medzinárodné právo podieľa aj na školení doktorandov (traja úspešne skončení 

doktorandi a aktuálne dvaja školení doktorandi po absolvovaní dizertačnej skúšky). 

 

Z inauguračného spisu ďalej vyplýva, že uchádzač sa pedagogicky venuje študentom aj 

v súvislosti s ich prípravou na medzinárodné súťaže (ako napr. ADR v Hongkongu 2012/2013) 

najmä v oblasti medzinárodného práva, pričom jeho študenti pokračujú v štúdiu na prestížnych 

právnických fakultách vo svete. 

 

Intenzívna a tvorivá pedagogická prax uchádzača je tiež pretavená aj do tvorby nových 

predmetov a ich učebných programov. Patrí k priekopníkom rozširovania a systematizácie 

výučby európskeho práva na právnických fakultách v Slovenskej republike, čím prispieva 

k rozvoju odboru medzinárodného práva v pedagogickom kontexte. 

 

Na základe uvedených skutočností, prehľadu jeho pedagogickej činnosti 

a ostatného spisového materiálu týkajúceho sa jeho pedagogickej praxe možno 

konštatovať, že uchádzač spĺňa požadované kritérium. Dekrét o udelení vedecko-

pedagogického titulu docent mu bol udelený s účinnosťou od 01.12.2012, pričom 

pedagogickú činnosť v odbore medzinárodné právo vykonáva ku dňu podania žiadosti 

viac ako 3 roky od získania titulu docent v študijnom odbore medzinárodné právo. 

  

Hodnotiaci záver: uchádzač  splnil v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

profesor podľa čl. 6 – Pedagogická prax „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

v požiadavke na pedagogickú prax. 
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b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Podľa čl. 7 citovaných kritérií – Publikačná činnosť – je predpísané:  

- autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydanej v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos 

v odbore a 

- autorstvo  

buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných 

zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch 

(kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných 

časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých 

monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej 

monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu, 

alebo jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise alebo dvoch 

vedeckých   prác v zahraničných  alebo domácich časopisoch   registrovaných   v   databázach    

Web of Science alebo SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v 

periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných 

nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných 

zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť uverejnených v 

zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly 

vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem 

vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu, a 

- autorstvo 

aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch skrípt  alebo 

učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán v publikačných kategóriách 

vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly vo vysokoškolských 

učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach 

a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH. 

 

V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa 

započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný publikačný výstup 

uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek uvedených 

v predchádzajúcich bodoch. 

 

Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu 

profesor  vyžaduje   autorstvo   troch   vedeckých   publikácií   kategórie   atribútu   výstupov 

„A“ Akreditačnej komisie. 

 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti, ktorý vypracovalo príslušné 

oddelenie Knižnice Právnickej fakulty UK, vyplynul celkový počet evidovaných záznamov 84 

(štatistika kategórií). Ide o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5), komisia posúdila ako 

monografie iba dve pôvodné monografie, bez ich ďalších aktualizovaných vydaní, 

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

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3), 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (5), 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2), 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11), 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12), 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (23), 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1), 
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BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (4), 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1), 

BCI Skriptá a učebné texty (2), komisia dve publikácie ďalej nebude započítavať, 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (5), 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1), 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2), 

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

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (3) a 

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

kategórií (3). 

 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že uchádzač splnil a prekročil predmetné 

kritériá podľa čl. 7 – Publikačná činnosť. 

 

Uchádzač je autorom dvoch pôvodných vedeckých monografií (AAB02, AAB05), 

54 pôvodných vedeckých prác (ADF01-ADF05, AEC01-AEC02, AED01-AED11, AFC01-

AFC12, AFD01-AFD23, ABC01), z toho 15 je uverejnených v zahraničných časopisoch alebo 

zborníkoch (AFC01-AFC12, AEC01-AEC02, ABC01), a je autorom 3 vysokoškolských 

učebníc (ACB01, ACB02, ACB03), pričom skriptá komisia ďalej nezapočítala. 

 

Z výstupov publikačnej činnosti je zrejmé, že je autorom najmenej  troch vedeckých 

publikácií kategórie atribútu výstupov A Akreditačnej komisie (kapitoly vo vedeckých 

monografiách / komentároch k právnym normám vydané v renomovanom zahraničnom 

vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku), pričom je autorom piatich výstupov tejto 

kategórie (ABC01, vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo 

zahraničného kongresu / konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve: 

AEC01, AEC02, AFC06, AFC07). 

 

Súhrnný rozsah vysokoškolských učebníc v publikačných kategóriách je 54,56 AH.  

 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa čl. 8 kritérií fakulty, minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) 

vedeckých, pedagogických a odborných publikácií uchádzača. Nemôže ísť o autocitácie. 

 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Knižnica Právnickej fakulty UK, je v tejto databáze zaznamenaných spolu 110 ohlasov,   

z toho 105 citácii (17 v  zahraničných publikáciách, 88 v domácich publikáciách)  

a 5 recenzií (v domácich publikáciách). 

 

Podrobný prehľad ohlasov uchádzača je nasledovný: Štatistika ohlasov (celkom 110), z toho: 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (3), 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1), 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (14), 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (87), 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (5). 

 

Uchádzač tým splnil požiadavku podľa čl. 8 na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK.  
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d) Vedecká škola 

 

V zmysle čl. 9 kritérií fakulty, uchádzač by mal vychovať minimálne jedného 

doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z inauguračného spisu predloženého uchádzačom vyplýva, že uchádzač vychoval troch 

doktorandov v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, ktorí úspešne ukončili 

doktorandské štúdium s udeleným titulom a pripravuje (školí) ďalších 2 doktorandov, pričom 

obaja už majú vykonanú dizertačnú skúšku (jedna doktorandka v danom študijnom odbore 

3.4.8. medzinárodné právo). Menný zoznam doktorandov je uvedený v prílohe č. 1.  

 

Uchádzač tým splnil požiadavku stanovenú v čl. 9 kritérií fakulty – Vedecká škola. 

 

e) Riešenie grantových úloh 

 

V zmysle čl. 10 kritérií fakulty, uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom 

minimálne 

a) dvoch ukončených grantových úloh alebo  

b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej 

školy. 

 

Zo spisového materiálu predloženého uchádzačom (zoznam vyriešených 

vedeckovýskumných úloh predložený podľa čl. 11 ods. 2 písm. f) Vnútorného predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2014) vyplýva, že doc. JUDr. PhDr. Miroslav 

Slašťan, PhD. bol riešiteľom jedenástich ukončených grantových úloh (z predloženého 

zoznamu nemožno započítať jednu grantovú úlohy vysokej školy), z toho 5x ako držiteľ grantu 

(zodpovedný riešiteľ) a 6x ako zástupca vedúceho projektu alebo spoluriešiteľ, pričom 

minimálne štyri granty sú zahraničné (z toho 3 granty sú poskytnuté Agentúrou Európskej 

komisie pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru). Zoznam, ktorý komisia započítala je uvedený 

v prílohe č. 1.  

 

V súčasnosti sa podieľa na riešení dvoch prebiehajúcich grantových úloh, jednej ako 

zodpovedný riešiteľ projektu APVV v odvetví medzinárodného práva súkromného (projekt 

APVV-14-0852) a ako spoluriešiteľ na riešení ďalšieho jedného grantu APVV v odvetví 

európskeho práva (projekt APVV-14-0893). Zoznam, ktorý komisia započítala je uvedený 

v prílohe č. 1. 

 

Na základe zistených skutočností inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač uvedené 

kritérium splnil a prekročil, nakoľko sa podieľal na riešení jedenástich úspešne ukončených 

grantových úloh a rieši v súčasnosti dva prebiehajúce grantové úlohy. 

 

a) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor      

 

Podľa čl. 11 kritérií fakulty, uchádzač o získanie titulu profesor má predložiť zoznam 

mien najmenej 5 významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako 

z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. 
 

Zároveň s takto predloženým návrhom má uchádzač priložiť resumé svojich najvýznamnejších 

vedeckých publikácií v anglickom jazyku. 
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Uchádzač o získanie titulu profesor predložil zoznam mien piatich významných 

odborníkov zo zahraničia (traja z iných štátov ako Českej republiky), na posúdenie kvalitatívnej 

stránky jeho publikácií a zároveň priložil v anglickom jazyku resumé svojich najvýznamnejších 

vedeckých publikácií, čím splnil aj čl. 11 kritérií fakulty.  

 

 

ZÁVER: 

 

Uchádzač splnil kritériá na získanie titulu profesor podľa platnej úpravy „Kritérií 

Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 

titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „profesor“.  

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na získanie titulu profesor 

v plnom rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 

 

 

 

K bodu 2.)  
      

Stanovisko inauguračnej komisie pre Vedeckú radu univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za profesora.  

 

Podľa čl. 20 vnútorného predpisu 7/2014 schváleného Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave s názvom „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ vypracovala 

inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania za profesora doc. JUDr. PhDr. 

Miroslava Slašťana, PhD., nasledovné stanovisko: 

 

Zoznam členov inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda komisie;      

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., členka komisie; prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., člen 

komisie; Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI), člen komisie. 

 

Prezencia z rokovania komisie je uvedená v závere tohto stanoviska. 

 

A.) Zoznam podkladov – inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe 

nasledovných podkladov: 

 

1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky 

č.6/2005 Z.z., resp. Vnútorného predpisu UK č. 7/2014), 

2.) osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa – 2x,  

b) osvedčenej kópii dekrétu, ktorým bol udelený titul docent, 

3.) prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, 

4.) zoznamu publikačnej činnosti – zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých 

a odborných prác v odbore 3.4.8. medzinárodné právo s uvedením ich ohlasov, ktorý je 

výpisom z databázy publikácií a citácií Univerzity Komenského v Bratislave 

s vyznačením piatich najvýznamnejších prác a piatich najvýznamnejších ohlasov, 

odovzdaných v písomnej forme ako aj na pamäťovom kľúči, 

5.) zoznamu vyriešených vedeckovýskumných úloh a správ o nich, 

6.) zoznamu ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, 
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7.) charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov, 

8.) súboru všetkých prác a ohlasov, 

9.) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov, 

10.) dokladov o vlastnej vedeckej škole, 

11.) zoznamu zahraničných odborníkov, 

12.) zoznamu publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku pre zahraničného posudzovateľa, 

13.) súboru najvýznamnejších separátov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku pre 

zahraničného posudzovateľa. 

 

B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  

 

Inauguračná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky  

sú vyhotovené v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii a registrácii publikačnej 

činnosti a sú hodnoverné. 

 

Podklady, vypracované osobne uchádzačom, sú ním vlastnoručne podpísané (prehľad 

pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti má formu čestného 

prehlásenia), pričom správnosť uvedených údajov v predložených podkladoch preukazujúcich  

pedagogickú činnosť na právnických fakultách sú potvrdené a podpísané doc. JUDr. PhDr. 

Petrom Potáschom, PhD., dekanom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 

ďalej Ing. Julitou Baboľovou, tajomníčkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela  

v Banskej Bystrici a tiež JUDr. Petrom Pilarčíkom, zodpovedným zamestnancom Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými 

záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej databázy (UK v 

Bratislave) publikácií a citácií a je hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali členovia 

inauguračnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov 

uvedených v zozname publikačnej činnosti. Inauguračná komisia po tomto overení konštatuje, 

že kategorizácia publikácií je vykonaná v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva 

o evidencii a registrácii publikačnej činnosti.  

 

Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatuje, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií sú v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii 

a registrácii publikačnej činnosti a sú hodnoverné. 

 

C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií  

 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim 

fakultné kritériá, sú: „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované v jej 

vedeckej rade dňa 3.3.2016, nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo VR UK v Bratislave 

11.4.2016 a účinnosť dňa 12.4.2016 (dňom po nadobudnutí platnosti). 

 

- Čl. 6  Pedagogická prax 

 

Uchádzač  splnil  kritérium na získanie titulu profesor podľa čl. 6 (Pedagogická prax) 

„Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ v požiadavke na pedagogickú prax (podľa Prehľadu 
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pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti zo 17.9.2018, ktoré má formu 

čestného prehlásenia, ako aj potvrdení o zamestnaní, resp. o pracovnom pomere a pedagogickej 

činnosti zo dňa 11.10.2018 – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, ďalej zo 

dňa 8.10.2018 – Fakulta práva Paneurópska vysoká škola v Bratislave a nakoniec aj zo dňa 

19.9.2018 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta). Z predloženého 

inauguračného spisu je preukázané, že uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor pedagogicky pôsobil v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo viac ako tri roky 

od získania titulu docent (nepretržitú pedagogickú činnosť od získania titulu docent má 5 

rokov a 9 mesiacov). Uchádzač má uzatvorenú pracovnú zmluvu s Univerzitou Komenského 

v Bratislave, Právnickou fakultou od 1.9.2016 doteraz. Je zaradený na funkčnom a pracovnom 

mieste docenta na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov na 100 % 

úväzok, to znamená, že uchádzač má zákonom ustanovený týždenný pracovný čas.  

 

-  Čl. 7  Publikačná činnosť 

 

Uchádzač  splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa čl. 7 (Publikačná činnosť).  

 

Je autorom dvoch vedeckých monografií, ďalej 54 pôvodných vedeckých prác, 

z toho 15 je uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Je autorom aj 3 

vysokoškolských učebníc. Z výstupov publikačnej činnosti splnil aj autorstvo 3 vedeckých 

publikácií kategórie atribútu výstupov „A“ Akreditačnej komisie. Súhrnný rozsah strán 

vysokoškolských učebníc v publikačných kategóriách je 54,56 AH (viď. predložený Zoznam 

publikačnej činnosti v odbore s uvedením ich ohlasov – výpis z univerzitnej databázy – 

v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e).   

 

- Čl. 8  Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Uchádzač splnil a viacnásobne prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa 

čl. 8 (Ohlasy na publikačnú činnosť). 

      

Vo výpise z univerzitnej databázy publikácií a citácií je zaznamenaných spolu 110 

ohlasov, z toho 105 citácii (17 v  zahraničných publikáciách, 88 v domácich publikáciách)  

a 5 recenzií v domácich publikáciách (viď. predložený Zoznam publikačnej činnosti – zoznam 

pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ich ohlasov – 

výpis z univerzitnej databázy – v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e).   

 

Uchádzač predložil vlastnoručne podpísaný zoznam ďalších preukázateľných ohlasov 

na jeho vedeckú činnosť spolu s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa čl. 11 ods. 

2 písm. e) a f) zo dňa 17.9.2018 (v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. 

g), ktorý obsahuje: 

- účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch a osobitne 

zahraničných prednáškových pobytov hradených pozývateľom, 

- účasť na ďalších zahraničných a domácich medzinárodných konferenciách (uvedené 

ako výber), 

- členstvo vo vedeckých organizáciách a redakčných radách vedeckých časopisov,  

- recenznú činnosť – výber najvýznamnejších recenzií. 

 

Uchádzač hodnovernosť údajov z jeho predloženého a podpísaného zoznamu 

preukazuje aj príslušnou dokumentáciou, najmä pozvaniami jednotlivých inštitúcií, 

predložených programov či ďalších informácií (vystavených a podpísaných certifikátov, 

potvrdení, menovacích dekrétov a pod.).  
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Uchádzač, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., ďalej preukázal členstvo vo 

vedeckých radách vysokých škôl a intenzívnu spoluprácu s praxou (pôsobenie ako člen Rady 

Justičnej akadémie SR, člen disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR, člen výberových 

komisií pre výberové konania na funkciu predsedu súdu, člen skúšobnej komisie pre odborné 

skúšky znalcov). 

 

Uvedené podklady sú predložené v inauguračnom spise v zmysle vnútorného predpisu  

č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. g).  

 

V inauguračnom spise bola uchádzačom predložená aj stručná a výstižná  

charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov v zmysle vnútorného 

predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. h). 

 

K inauguračnému spisu bola taktiež priložená aj osobitná príloha v tlačenej podobe 

a na elektronickom médiu podľa vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. i) – súbor 

všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác 

v odbore s uvedením ohlasov. 

 

Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice a učebné texty tvoria ďalšiu 

osobitnú prílohu, dodanú v originálnej verzii, v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 

ods. 2 písm. j). 

 

- Čl. 9 Vedecká škola   

 

Uchádzač splnil a prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 9 (Vedecká 

škola).  

 

Vychoval troch doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium 

s udeleným titulom v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a pripravuje ďalších dvoch 

doktorandov, z ktorých jednu doktorandku školí v odbore 3.4.8, pričom obaja majú vykonanú 

dizertačnú skúšku (viď. predložené doklady v inauguračnom spise v zmysle vnútorného 

predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. k).  

 

- Čl. 10 Riešenie grantových úloh 

      

Uchádzač splnil a prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 10 

(Riešenie grantových úloh).  

 

Podieľal sa na riešení jedenástich ukončených grantových úloh, v piatich bol vedúci 

projektu/grantu a v šiestich projektoch/grantoch bol spoluriešiteľom. V súčasnosti je 

zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom dvoch prebiehajúcich grantových úloh (viď. 

predložený podklad v inauguračnom spise v zmysle  vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 

2 písm. f). 

 

- Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor 

 

Uchádzač splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 11 (Posúdenie 

medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor). 

 

Predložil zoznam mien piatich významných odborníkov zo zahraničia na posúdenie 

kvalitatívnej stránky jeho publikácií a zároveň priložil v anglickom jazyku resumé svojich 
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najvýznamnejších vedeckých publikácií (viď. predložené podklady v inauguračnom spise 

v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014).  

 

D) Záver o splnení kritérií – stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

Uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesora v plnom rozsahu, vo 

všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia jednomyseľne prijala 

záver, že uchádzač o vedeckopedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá,  

resp. podmienky na získanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. 

Konštatuje, že uchádzač, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. spĺňa všetky 

pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

 

Vzhľadom k tomu, inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní   

a vykonať inauguračnú prednášku. 
 

 

Predseda:   

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

 

.................................................................................................................................................  

 

 

Členovia: 

  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI) 

 

.................................................................................................................................................. 

   

  

 

Dňa 05.11.2018 
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Príloha č. 1 
k zápisnici zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania za 

profesora  doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD.  

 

Kritériá Právnickej fakulty UK v Bratislave 

účinné od 11.4.2016 

 

Stav plnenia kritérií 

Preskúmanie pedagogickej praxe 

(min. 3 roky od získania Doc., tzn. od 

1.12.2012) 

 

 

 

 

od 1.12. 2012 do 31.82016  

- Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy 

v Bratislave, plný 100% úväzok 

 

od 1.9. 2016 až doposiaľ  

- Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, plný 100% úväzok 

 

Preskúmanie obsahu a rozsahu publikačnej 

činnosti 

 

(min. autorstvo jednej vedeckej monografie 

kateg. EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(min. autorstvo 45 pôvodných vedeckých prác 

uverejnených v periodikách kateg. ADC, ADD, 

ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných 

nekonferenčných zborníkoch kateg. AEC, AED 

a v recenzovaných konferenčných zborníkoch 

kateg. AFA, AFB, AFC, AFD, z toho najmenej 

5 uverejnených v zahraničných časopisoch alebo 

zborníkoch 

 

 

 

(min. autorstvo 1 vysokoškolskej učebnice 

kateg. ACA, ACB alebo min. 2 skrípt  alebo   

učebných textov kateg. BCI,  BCK a min. 

súhrnný rozsah 10 AH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dve monografie 

Siman, Michael (59%) - Slašťan, Miroslav 

(41%): Súdny systém Európskej únie. - 2. revid. 

a dopln. vyd. - Žilina: Poradca podnikateľa, 

2008. - 736 s. 

ISBN 978-80-89363-02-5 

 

Slašťan, Miroslav (100%) : Efektívnosť súdnej 

ochrany pred porušovaním práva EÚ členskými 

štátmi. - 1. vyd. - Bratislava: Euroiuris, 2012. - 

140 s.  

ISBN 978-80-89406-20-3 

 

 

54 pôvodných vedeckých prác  

- podľa priloženého zoznamu EPČ 

vypracovaného Knižnicou: (ADF01-ADF05, 

AEC01-AEC02, AED01-AED11, AFC01-

AFC12, AFD01-AFD23, ABC01),  

- z toho 15 je uverejnených v zahraničných 

časopisoch alebo zborníkoch (podľa priloženého 

zoznamu EPČ: AFC01-AFC12, AEC01-AEC02, 

ABC01) 

 

 

tri učebnice: 

Júda, Vieroslav (50%) - Slašťan, Miroslav (50% 

[13,67 AH]): Teória štátu a práva : (vybrané 

problémy v kontexte európskej integrácie). - 

Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

2008. - 323 s. 

ISBN 978-80-969554-8-0 

 

Ondrová, Júlia (70% [8,95 AH]) - Slašťan, 

Miroslav (10% [2,62 AH]) - Siman, Michael 

(10%) - Kypta, Pavel (10%): The state law of 

the Slovak Republic. - [1. vyd.]. - Banská 
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(min. 3 vedecké publikácie kategórie atribútu 

výstupov A vydané v renomovanom 

zahraničnom vydavateľstve alebo vydané 

v cudzom jazyku) 

 

Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická 

fakulta, 2012. - 276 s. ISBN 978-80-557-0421-0 

 

Siman, Michael (50%) - Slašťan, Miroslav 

[UKOPAMP] (50% [38,27 AH]): Sekundárne 

právo Európskej únie. - 1. vyd. - Bratislava : 

Euroiuris, 2007. - 697 s. ISBN 978-80-969554-

3-5 

 

Súhrnný rozsah 54,56 AH 

 

 

5 publikácií 

- podľa priloženého zoznamu EPČ 

vypracovaného Knižnicou (ABC01, AEC01, 

AEC02, AFC06 a AFC07) 

Preskúmanie požiadaviek ohlasov na 

publikačnú činnosť 

 

(min. 35 ohlasov – citácie a recenzie, z toho 5 

zahraničných) 

 

 

 

 

 

 

Celkovo 110 ohlasov (105 citácií a 5 recenzií), 

z toho 17 citácií v zahraničných publikáciách 

podľa priloženého zoznamu EPČ 

vypracovaného Knižnicou 

Preskúmanie požiadavky vedeckej školy 

 

(min. 1 skončený doktorand s titulom PhD. 

a školenie aspoň 1 doktoranda v danom alebo 

príbuznom odbore, ktorý má vykonanú 

dizertačnú skúšku) 

 

 

 

Úspešne skončení doktorandi: 

Mgr. Veronika Laciaková, PhD., 

Mgr. Petra Petríková – Vlhová, PhD., 

Mgr. Jozef Caban, PhD. 

- všetci traja v odbore 3.4.8 medzinárodné právo 

 

Jedna školená doktorandka po PhD. skúške: 

Mgr. Lea Mezeiová (rod. Trnovszká), v odbore 

3.4.8. 

 

Preskúmanie požiadavky riešenia grantových 

úloh 

 

(min. riešiteľ alebo spoluriešiteľ 2 ukončených 

grantových úloh alebo jednej ukončenej 

grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej 

úlohy alebo dvoch prebiehajúcich grantových 

úloh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skončených jedenásť projektov (ako riešiteľ, 

resp. spoluriešiteľ): 

Číslo projektu Európskej komisie: Ref. 06/0300 

- grantová zmluva na projekt č. 2006 – 

1904/001-001, Názov projektu: Evolution of the 

European Constitutionalism and Constitutional 

Law of the European Union  

 

Číslo projektu Európskej komisie: Ref. 03/0056 

– grantová zmluva na projekt č. zmluvy 2003 – 

3360/001-001, Názov projektu: The role of the 

Court of Justice in the process of European 

integration  

 

Číslo projektu Európskej komisie: Ref. 05/0229 

– grantová zmluva na projekt č. zmluvy 2005 - 
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2151 / 001 - 001 JMO JMO, Názov projektu: 

Evolution of the fundamental rights in the 

European Union and Enhanced European 

Democracy   

 

Číslo projektu Európskej komisie: 

JUST/2011/JPEN/AG/2957, Názov projektu: 

Judicial response to crime committed by EU 

unaccompanied juvenile offenders   

 

Číslo projektu ÚV SR a NFM: SK0117, Názov 

projektu: Posilnenie uplatňovania 

schengenského acquis a práva Európskej únie 

justičnými orgánmi Slovenskej republiky 

 

Číslo projektu: APVV-0754-07, Názov projektu: 

Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na 

vnútroštátne právo členských štátov 

 

Projekt Ministerstva zahraničných vecí SR  č. 

62/2008, zmluva č. 17/2008, Názov projektu: 

Inštitucionálna reforma EÚ a Lisabonská 

zmluva 

 

Projekt Ministerstva zahraničných vecí SR  č. 

60/2008, zmluva č. 16/2008, Názov projektu: 

Presadzovanie zastúpenia SR v inštitúciách EÚ 

 

Projekt Ministerstva zahraničných vecí SR  č. 

43/2007, zmluva č. 22/2007, Názov projektu: 

Rovnováha inštitúcií Rady Európy 

 

Projekt Ministerstva zahraničných vecí SR  č. 

44/2007, zmluva č. 23/2007, Názov projektu: 

Slováci v inštitúciách Európskej únie – prax 

a skúsenosti prvých troch rokoch členstva 

Slovenskej republiky v Európskej únii 

 

Číslo projektu VEGA: 1/3772/06, Názov 

projektu: Prínosy a riziká Zmluvy o Ústave pre 

Európu a jej dopad na politické systémy 

v Európe  

 

Prebiehajúce dva projekty (ako riešiteľ, resp. 

spoluriešiteľ): 

Číslo projektu: APVV-14-0852, Názov projektu: 

Európske medzinárodné právo súkromné 

v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky 

 

Číslo projektu: APVV-14-0893, Názov projektu: 

Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií 

v Európskej únii a Slovenskej republike 

 

 

 
 


