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AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA1
European arrest warrant [Európsky zatýkací rozkaz] / Libor Klimek. - [2015th ed.]. - Cham : Springer, 2015. - xv, 375 s. [28,85 AH]. - ISBN 978-3-319-07337-8 (viaz.).
[Klimek, Libor (100%)]
2015AAA0001

AAA2
Binnenmarkt der Europäische Union Rechtsgrundlagen [Právne základy vnútorného trhu Európskej únie] / Rastislav Funta. - 1. Auflage. - Brno : Tribun EU, 2015. - 124 s. [7,19 AH]. - ISBN 978-80-263-0970-3.
[Funta, Rastislav (100%)]
2015AAA0003

AAA3
Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států / Dalibor Jílek, Jaroslav Větrovský, Katarína Šmigová. - Vyd. 1. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - 124 s. [7,19 AH]. - (Lidská práva). - ISBN 978-80-7478-762-1 (brož.).
[Jílek, Dalibor (49%) - Větrovský, Jaroslav (38%) - Šmigová, Katarína (13 %)]
2015AAA0004


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB1
Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch Európskej únie : (Švédsko, Holandsko, Rakúsko) / Katarína Chovancová. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - 476 s. [36,71 AH]. - ISBN 978-80-224-1432-6.
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015AAB0004

AAB2
Korupcia : vybrané kriminologické a trestnoprávne aspekty / Marcela Tittlová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 257 s. [14,74 AH]. - ISBN 978-80-224-1432-6.
[Tittlová, Marcela (100%)]
2015AAB0006


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC1
Terrorist offences [Teroristické trestné činy] / Jozef Záhora.
In: Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and the Slovak Republic. - 1. vyd. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9789632955377. - Kap. 6, s. 125-150 [1,64 AH].
[Záhora, Jozef (100%)]
2015ABC0001

ABC2
Trafficking in human beings and the sexual exploitation of woman and children [Obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí] / Libor Klimek.
In: Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and the Slovak Republic. - 1. vyd. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9789632955377. - Kap. 7, s. 151-172 [1,4 AH].
[Klimek, Libor (100%)]
2015ABC0002

ABC3
Money laundering [Pranie špinavých peňazí] / Jaroslav Ivor.
In: Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and the Slovak Republic. - 1. vyd. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9789632955377. - Kap. 8, s. 173-196 [1,48 AH].
[Ivor, Jaroslav (100%)]
2015ABC0003

ABC4
Racism and xenophobia : (extremism) [Rasizmus a xenofóbia] / Peter Polák.
In: Euro crimes in the legal systems of the Czech Republic and the Slovak Republic. - 1. vyd. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9789632955377. - Kap. 9, s. 197-227 [2,01 AH].
[Polák, Peter (100%)]
2015ABC0004


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA1
Vady manželského súhlasu / Ladislav Čurilla. - 1. vyd. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - 69 s. [3,18 AH]. - ISBN 978-83-87897-07-9.
[Čurilla, Ladislav (100%)]
2015ACA E002

ACA2
Successions [Dedičské konania] / Ladislav Čurilla. - 1st ed. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2015. - 73 s. [4,23 AH]. - ISBN 978-83-87897-08-6.
[Čurilla, Ladislav (100%)]
2015ACA E001

ACA3
Kriminalistika / Viktor Porada, Peter Polák ... [et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - 510 s. [32,91 AH] : il. - (Učebnice). - ISBN 978-80-7380-558-6.
[Porada, Viktor (30%) - Polák, Peter (25%) - Ivor, Jaroslav (15%) - Konrád Zdeněk (8%) - Straus, Jiří (14%) - Suchánek Jaroslav (8%)]
2015ACA0001

ACA4
Enviromentálne právo : všeobecná a osobitná časť / Branislav Cepek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - 442 s. [33,42 AH]. - (Učebnice). - ISBN 978-80-7380-560-9.
[Cepek, Branislav (73%) - Vrabko, Marián (4%) - Stejskal, Vojtěch (3%) - Potásch, Peter (4%) - Trellová, Lívia (4%) - Martvoň, Anton (5%) - Škrobák, Ján (7%)]
2015ACA0002


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB1
Repetitórium rekodifikovaného trestného práva / Jaroslav Ivor, Jozef Záhora. - 10. [dopl. a prep.] vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 196 s. - ISBN 978-80-8168-163-9.
[Ivor, Jaroslav (50%) - Záhora, Jozef (50%)]
2015ACB0001

ACB2
Kompendium penológie / Danka Knápková, Marcela Tittlová. - [1. vyd.]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 123 s. [9,25 AH]. - ISBN 978-80-8168-282-7.
[Knápková, Danka (40%) - Tittlová, Marcela (60%)]
2015ACB0002


ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE1
Criminal liability of legal preson in case of computer crime : a European Union response [Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade počítačovej kriminality] / Libor Klimek.
In: International and comparative law review : ICLR. - ISSN 1213-8770. - Vol. 15, no. 2 (2015), p. 133-140.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADE0017

ADE2
Odvolanie výpovede podľa občianskeho zákonníka / Ivana Macková.
In: Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. - ISSN 1210-6410. - Roč. 23, č. 17 (2015), s. 583-586.
[Macková, Ivana (100%)]
2015ADE E005

ADE3
Notárska zápisnica ako exekučný titul : (komparácia českej a slovenskej právnej úpravy) / Ivana Macková.
In: Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. - ISSN 1210-6410. - Roč. 23, č. 11 (2015), s. 390-394.
[Macková, Ivana (100%)]
2015ADE E004

ADE4
Posilnenie práva na prístup k obhajcovi v trestnom konaní ako požiadavka Smernice 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní. [1. časť] / Libor Klimek.
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 37-40.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADE0013

ADE5
European arrest warrant and the Polish Constitutional Tribunal : revision of the constitution [Európsky zatykač a poľský Ústavný súd] / Libor Klimek.
In: Internal security. - Szczytno : Police Academy. - ISSN 2080-5268. - Vol. 7, no. 1 (2015), p. 249-256.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADE0016

ADE6
Posilnenie práva na prístup k obhajcovi v trestnom konaní ako požiadavka Smernice 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní. [2. časť] / Libor Klimek.
In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. - ISSN 1211-2860. - Roč. 19, č. 4 (2015), s. 34-40.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADE0014

ADE7
Istoriya instituta podslušivaniya i zapisi telekommunikacionnogo rezhima raboty v pravoporyadke Slovackoj respubliki [Dejiny inštitútu odpočúvania a záznamy telekomunikčného režimu práce v právnom poriadku Slovenskej republiky] / Jozef Pacalaj.
In: Vestnik Jekaterininskogo instituta : naučnyj žurnal. - ISSN 1997-6968. - Vol. 29, no.1 (2015), s. 75-79.
[Pacalaj, Jozef (100%)]
2015ADE E001


ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF1
Charakter návrhu prijatého v referende / Boris Balog.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 5 (2015), s. 497-512.
[Balog, Boris (100%)]
2015ADF0023

ADF2
Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania v medzinárodnom investičnom práve. 2. časť / Katarína Chovancová.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 11 (2015), s. 6-15.
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015ADF0022

ADF3
Úloha a činnosti Europolu v boji proti počítačovej kriminalite / Libor Klimek.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 12 (2015), s. 1470-1476.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADF0030

ADF4
Torpédové žaloby po revízii nariadenia Brusel I / Rastislav Funta.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 12 (2015), s. 1425-1430.
[Funta, Rastislav (100%)]
2015ADF0031

ADF5
Verejné registre mimovládnyvh neziskových organizácií z pohľadu ústavného práva = Public records of NGOS frpm the perspective of constitutional law / Ján Svák.
In: Visegrad journal on human rights. - ISSN 1339-7915. - No. 2 (apr. 2015), s. 74-80.
[Svák, Ján (50%) - Kováč, Július (50%)]
2015ADF0021

ADF6
Vývoj a organizačná štruktúra cisárskych úradov = Development and organizational structure of imperial offices / Daniela Čierna.
In: Visegrad journal on human rights. - ISSN 1339-7915. - No. 2 (apr. 2015), s. 12-18.
[Čierna, Daniela (100%)]
2015ADF E005

ADF7
Štandard spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania v medzinárodnom investičnom práve. 1. časť / Katarína Chovancová.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 10 (2015), s. 6-17.
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015ADF0020

ADF8
Právna ochrana počítačových programov v Európskej únii / Libor Klimek.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 11 (2015), s. 1318-1335.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADF0035

ADF9
Československé rodinné právo po roku 1963 = Czechoslovak family law after 1963 / Nina Rohutná.
In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 27-31.
[Rohutná, Nina (100%)]
2015ADF E004

ADF10
Rímska právna veda ako podporný prameň práva = Roman jurisprudence as a supportive source of law / Daniela Čierna.
In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 5, č. 2 (2015), s. 49-55.
[Čierna, Daniela (100%)]
2015ADF E006

ADF11
Súčasný právny režim a možnosti legislatívneho vymedzenia inštitútu prostitúcie v Slovenskej republike = The current legal regime, and the legislative definition of prostitution institute in the Slovak Republic / Otília Hamacková.
In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. - ISSN 1338-5569. - Roč. 5, č. 1 (2015), s. 35-42.
[Hamacková, Otília (100%)]
2015ADF E007

ADF12
Public relations Európskej únie - problémy a riešenia = Public relations of the European Union - problems and solutions / Zuzana Štefanková.
In: Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-3995. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. 24-36.
[Štefanková, Zuzana (100%)]
2015ADF0036

ADF13
Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie : právny akt Európskej únie v oblasti trestného práva [Council of the European Union framework decision] / Libor Klimek.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 240-258.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADF0001

ADF14
Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu ICC : (výhody a špecifiká) [The new ICC Arbitration rules-advantages and the Main features] / Katarína Chovancová.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 2 (2015), s. 105-127.
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015ADF0005

ADF15
Rodinné právo súčasnosti / Bronislava Pavelková.
In: Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 1 (2015), s. 8-11.
[Pavelková, Bronislava (100%)]
2015ADF0037

ADF16
Ad: "Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu" / Boris Balog.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 219-224.
[Balog, Boris (100%)]
2015ADF0002

ADF17
Trest a správna sankcia zákazu činnosti : legislatívna súčasnosť v kontexte s aplikačnou nejednotnosťou ukladania a výkonu týchto sankcií / Peter Potasch, Ondrej Prikryl.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 207-218.
[Potásch, Peter (50%) - Prikryl, Ondrej (50%)]
2015ADF0003

ADF18
Trest odňatia slobody na doživotie / Jozef Gabík, Lucia Leflerová.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 1 (2015), s. 102-108.
[Gabík, Jozef (50%) - Leflerová, Lucia (50%)]
2015ADF0004

ADF19
Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite / Libor Klimek.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 8-9 (2015), s. 1032-1043.
[Klimek, Libor (100%)]
2015ADF0019

ADF20
1. január 2015 - medzník v preskúmavaní rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach v exekučnom konaní? / Alexandra Kotrecová, Ľubomír Pagáč.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 5 (2015), s. 8-16.
[Kotrecová, Alexandra (50%) - Pagáč, Ľubomír (50%)]
2015ADF0014

ADF21
Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii vo svetle práva vlastniť majetok a práva na prístup k súdu / Adam Aštary.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 5 (2015), s. 589-606.
[Aštary, Adam (100%)]
2015ADF0015

ADF22
Všeobecný režim výkonu rozhodnutia členského štátu EÚ v občianskych a obchodných veciach v Slovenskej republike po 1. januári 2015 / Ľubomír Pagáč.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 67, č. 5 (2015), s. 697-706.
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015ADF0016

ADF23
Vybrané aspekty úpravy ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu s osobitným kontextom na úpadok cestovnej kancelárie [Selected aspects of the consumer protection regulation by purchasing a collective travel with the specific context of the decline of the travel agency] / Peter Ondrus.
In: Studia Commercialia Bratislaviensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - ISSN 1335-6461; 1339-3081 (online). - Roč. 8, č. 29 (1/2015), s. 73-82.
[Ondrus, Peter (100%)]
2015ADF E001

ADF24
Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu v Paríži : (problémy súčasnej aplikačnej praxe) [The new ICC Arbitration rules-current issues in arbitration Practice] / Katarína Chovancová.
In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 98, č. 3 (2015), s. 220-237.
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015ADF0018


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC1
Práva a povinnosti vypožičiavateľa / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 661, s. 2301-2303. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0009

AEC2
Povinnosti požičiavateľa / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 660, s. 2300-2301. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0008

AEC3
Vrátenie veci / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 662, s. 2303-2305. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0010

AEC4
Šiesta hlava. Zmluva o výpožičke : [podstatné náležitosti] / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 659, s. 2296-2300. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0007

AEC5
Odplata / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 658, s. 2289-2295. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0006

AEC6
Piata hlava. Zmluva o pôžičke : [podstatné náležitosti] / Ľubomír Pagáč.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 9788074005978. - 2. zv., § 657, s. 2279-2289. - (Veľké komentáre).
[Pagáč, Ľubomír (100%)]
2015AEC0005

AEC7
Zodpovednosť konateľov a členov prestavenstva v Nemecku a USA / Rastislav Funta.
In: Corporate governance. - Vyd. 1. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788074786549. - Kap. 12., s. 147-154 [0,53 AH].
[Funta, Rastislav (100%)]
2015AEC0011

AEC8
Osobnosť páchateľa násilných trestných činov / Dominik Škohel.
In: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. - 1. vyd. - Ostrava : Key Pub. ; Brno : V koedícií s The European Society for History of law, 2015. - ISBN 9788074182488. - Kap. III./2, s. 295-303. - (Monografie).
[Škohel, Dominik (100%)]
2015AEC0021

AEC9
Trestný čin vraždy a jeho sankcionovanie v období stredoveku a raného novoveku na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky / Eva Viktória Malíková, Tatiana Siranko Kanáliková.
In: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. - 1. vyd. - Ostrava : Key Pub. ; Brno : V koedícií s The European Society for History of law, 2015. - ISBN 9788074182488. - Kap. I./6, s. 60-71. - (Monografie).
[Malíková, Eva Viktória (50%) - Siranko Kanáliková, Tatiana (50%)]
2015AEC0022

AEC10
Rímske právo a jeho odkaz pri rekodifikácii civilného práva procesného na Slovensku / Pavol Judiak, Marek Števček.
In: Soudobé reflexe římského práva : římské právo v moderních kodifikacích. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788087975299. - S. 211-310.
[Judiak, Pavol (50%) - Števček, Marek (50%)]
2015AEC0023

AEC11
Ingerencie rímskych cisárov do oblasti aplikácie práva / Daniela Čierna.
In: Soudobé reflexe římského práva : římské právo v moderních kodifikacích. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788087975299. - S. 195-310.
[Čierna, Daniela (100%)]
2015AEC0024

AEC12
Náhrada nákladov / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 776, s. 2819-2820 . - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E002

AEC13
Vymedzenie sprostredkovateľskej zmluvy / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 774, s. 2810-2816. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E004

AEC14
Cross-border vehicle crime : the European Union response [Cezhraničná trestná činnosť súvisiaca s vozidlami] / Libor Klimek.
In: Czech yearbook of international law. Vol. 6 : 2015, International transportation. - Huntington, N.Y. : Juris, 2015. - ISBN 978157823448-6. - ISSN 2157-2976. - S. 111-127 [1,09 AH].
[Klimek, Libor (100%)]
2015AEC0002

AEC15
Právo na prístup k právu v právnom štáte = The right of access to law in the legal state / Ján Svák.
In: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz wspólczesnego państwa. - Rzeszów : RS DRUK, 2015. - ISBN 9788363666552. - S. 174-184.
[Svák, Ján (100%)]
2015AEC0004

AEC16
Oznamovacia povinnosť a zastúpenie na základe plnomocenstva / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 777, s. 2820-2823. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E001

AEC17
Odmena sprostredkovateľa / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 775, s. 2817-2819. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E003

AEC18
Uznanie dlhu / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 558, s. 1935-1946. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E010

AEC19
Oznamovacia povinnosť / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 547, s. 1897-1899. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E006

AEC20
Plnenie ručiteľa / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 548, s. 1899-1903. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E007

AEC21
Odopretie povinnosť plniť / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 549, s. 1904-1905. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E008

AEC22
Regresný nárok ručiteľa / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 550, s. 1905-1909. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E009

AEC23
Ručiteľský záväzok / Jakub Löwy.
In: Občiansky zákonník : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2015. - ISBN 978-80-7400-597-8. - 2. zv., § 546, s. 1889-1897. - (Veľké komentáre).
[Löwy, Jakub (100%)]
2015AEC E005


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED1
Antidiskriminačná sťažnosť / Vlastimil Vicen.
In: Sloboda, rovnosť a spravodlivosť v zmluvnom práve Slovenskej republiky : zborník vedeckých článkov. - Bratislava : Mikotech, 2015. - ISBN 9788089458370. - S. 41-46.
[Vicen, Vlastimil (100%)]
2015AED E002

AED2
Úverovej [i.e. úverová] zmluve [i.e. zmluva] a úverový podvod = Credit agreement and credit fraud / Gevorg Ayrumyan.
In: Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 9788022541107. - S. 4-15 [CD-ROM].
[Ayrumyan Gevorg (100%)]
2015AED E003

AED3
Hlasovanie ľudu v referende a vo voľbách z pohľadu nezmeniteľných náležitostí ústavy / Ján Svák, Boris Balog.
In: Aktuálne problémy volebného práva - nové volebné zákony. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788081523458. - S. 96-104.
[Svák, Ján (50%) - Balog, Boris (50%)]
2015AED0008

AED4
Prezentácia kriminality v médiách ako kriminogénny faktor / Peter Polák.
In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 9788080828318. - S. 310-328 [0,95AH].
[Polák, Peter (100%)]
2015AED0002

AED5
Antidiskriminačná žaloba / Ľubica Haviarová.
In: Sloboda, rovnosť a spravodlivosť v zmluvnom práve Slovenskej republiky : zborník vedeckých článkov. - Bratislava : Mikotech, 2015. - ISBN 9788089458370. - S. 5-10.
[Haviarová, Ľubica (100%)]
2015AED E001

AED6
Limity zásahov do základných práv a slobôd v prípravnom konaní / Jozef Záhora.
In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 9788080828318. - S. 409-436 [1,49 AH].
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AED0001


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFA1
Kontrola výkonu niektorých alternatívnych trestov technickými prostriedkami v Slovenskej republike / Jozef Záhora.
In: Alternativní řešení trestních věcí : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015 : trestní sekce. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075021090. - S. 59-71 [1,06AH].
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AFA0009

AFA2
Posilnenie procesných záruk prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní v EÚ / Jozef Záhora.
In: Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021080720. - S. 424-445 [1,52 AH]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická, edice Scientia; sv. 539 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica, editio Scientia; vol. 539).
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AFA0008

AFA3
Implementácia dôvodov pre odmietnutie výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike / Libor Klimek.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 132-141. - (Teoretik).
[Klimek, Libor (100%)]
2015AFA0006

AFA4
Spoločné vyšetrovacie tímy / Peter Polák.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 112-131. - (Teoretik).
[Polák, Peter (100%)]
2015AFA0004

AFA5
Policajná spolupráca v trestných veciach medzi členskými štátmi EÚ / Jozef Záhora.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 91-104. - (Teoretik).
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AFA0003

AFA6
Pranie špinavých peňazí v európskom a národnom kontexte / Jaroslav Ivor.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 151-171. - (Teoretik).
[Ivor, Jaroslav (100%)]
2015AFA0005


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB1
Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia = Options for criminological and legal dolutions of domestic violence / Marcela Tittlová.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 229-235 [CD-ROM].
[Tittlová, Marcela (100%)]
2015AFB0007

AFB2
Vnímanie ohrozenia organizovanou kriminalitou spoločnosťou = The perception of the threat of organized crime by the community / Anna Ďurfina.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou ... v Bratislave. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 9788097191108. - S. 226-240 [CD-ROM].
[Ďurfina, Anna (100%)]
2015AFB0013

AFB3
Obete násilia a ich dôvera k polícii / Květoň Holcr, Daniela Košecká, Alojz Ritomský.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou ... v Bratislave. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 9788097191108. - S. 255-270 [CD-ROM].
[Holcr, Květoň (34%) - Košecká, Daniela (33%) - Ritomský, Alojz (33%)]
2015AFB0012

AFB4
Obete podvodov = Victims of fraud / Anna Ďurfina.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 50-56 [CD-ROM].
[Ďurfina, Anna (100%)]
2015AFB0011

AFB5
Obete všeobecnej kriminality v policajných štatistikách = Victims of crime in police statistics / Květoň Holcr.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 4-19 [CD-ROM].
[Holcr, Květoň (100%)]
2015AFB0010

AFB6
Hodnotenie vybraných aspektov kvality života z pohľadu obetí kriminality = Quality of life perceived by victims of crime / Daniela Košecká, Alojz Ritomský.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 36-49 [CD-ROM].
[Košecká, Daniela (50%) - Ritomský, Alojz (50%)]
2015AFB0009

AFB7
Európsky ochranný príkaz v navrhovanej právnej úprave Slovenskej republiky = European protection order in the proposed legislation of the Slovak Republic / Libor Klimek.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 163-172 [CD-ROM].
[Klimek, Libor (100%)]
2015AFB0008

AFB8
Princíp otvorenej spoločnosti a jej ústavnoprávne limity = The principle of open society and its constitutional limitation / Ján Svák.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 36-44.
[Svák, Ján (100%)]
2015AFB0003

AFB9
Kodifikácia práva spred 1450 rokov (Justinián) = Codification of law before 1450 years (Justinianus) / Jozef Krajči.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 12-25.
[Krajči, Jozef (100%)]
2015AFB0001

AFB10
Povaha a zdroje právních principů = Nature and sources of legal principles / Miloš Večeřa.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 45-53.
[Večeřa, Miloš (100%)]
2015AFB0002

AFB11
Trestnoprávne záruky Charty základných práv Európskej únie : krok vpred, alebo, "Nový obal" dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd? [Criminal guaranties of the charter of fundamental rights of the European Union] / Libor Klimek.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 339-349.
[Klimek, Libor (100%)]
2015AFB0006

AFB12
Ľudské práva ako princípy slobody: problém zdôvodnenia = Human rights as principles of freedom: the problem of justification / Pavel Holländer.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 5-11.
[Holländer, Pavel (100%)]
2015AFB0004

AFB13
Manipulus Jana z Gelnhausenu a recepce římskoprávních zásad ve středověku = Jan from Gelhausen and the reception of Roman legal principles in Middle age / Michal Skřejpek.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 26-35.
[Skřejpek, Michal (100%)]
2015AFB0005


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1
Veda o slovenských policajných štruktúrach / Kristína Králiková, Jozef Králik.
In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů III : zborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství v Hodoníně, 2015. - ISBN 9788090614406. - S. 5-33.
[Králiková, Kristína (50%) - Králik, Jozef (50%)]
2015AFC0011

AFC2
Some remarks on the revised regulation on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters : (Brussels I regulation) [Niekoľko poznámok k revidovanému nariadeniu o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach] / Rastislav Funta.
In: Právní rozpravy 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952085. - S. 67-70 [CD-ROM].
[Funta, Rastislav (100%)]
2015AFC0012

AFC3
Pozmeňujúce návrhy v Národnej rade Slovenskej republiky : návrhy de lege ferenda / Boris Balog.
In: Dny práva 2014 [elektronický zdroj] : [sborník příspěvků]. Část 5, Mýtus racionálního zákonodárce, aneb, Ideál a realita legislativního procesu = Days of Law 2014. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021079014. - S. 11-20 [online]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 524 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 524).
[Balog, Boris (100%)]
2015AFC0014

AFC4
Trestná zodpovednosť právnických osôb vo svetle európskych a svetových dokumentov = Criminal liability of legal entities in the light of European and international documents / Peter Habaj.
In: Právní rozpravy 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952085. - S. 23-30 [CD-ROM].
[Habaj, Peter (100%)]
2015AFC0015

AFC5
Systém sankcií v slovenskom trestnom práve v kontexte vplyvov restoratívnej justície = The penalties in Slovak criminal law in the context of the effects of restorative justice / Miriam Hrušková.
In: Právní rozpravy 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952085. - S. 76-81 [CD-ROM].
[Hrušková, Miriam (100%)]
2015AFC E001

AFC6
Európske právo v boji proti diváckemu násiliu = European law combating spectator violence / Michal Mihálik.
In: Právní rozpravy 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952085. - S. 59-66 [CD-ROM].
[Mihálik, Michal (100%)]
2015AFC E002

AFC7
Vplyv Charty práv Európskej únie na spravodlivý proces v trestnom konaní / Patrik Rako.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 333-342. - (Teoretik).
[Rako, Patrik (100%)]
2015AFC0016

AFC8
Aplikační a interpretační problémy § 321 trestního zákoníku: europeizační úvahy delege ferenda : (v mezích internacionalistiky a státovědy) / Vladimír Zoubek.
In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky : [príspevky z medzinárodnej konferencie]. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075020802. - S. 239-245. - (Teoretik).
[Zoubek, Vladimír (100%)]
2015AFC0017

AFC9
Medzinárodné únosy detí v nedávnych rozhodnutiach slovenských a českých súdov / Jozef Caban.
In: Dny práva 2014 [elektronický zdroj] : [sborník příspěvků]. Část 3, Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs praxe = Days of Law 2014 : proceedings. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021078994. - S. 19-32 [online]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 522 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 522).
[Caban, Jozef (100%)]
2015AFC0018

AFC10
Mýtus európskeho konania s nízkou hodnotou sporu v praxi spotrebiteľských sporov na Slovensku / Miroslav Slašťan.
In: Dny práva 2014 [elektronický zdroj] : [sborník příspěvků]. Část 3, Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs praxe = Days of Law 2014 : proceedings. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021078994. - S. 194-216 [online]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 522 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 522).
[Slašťan, Miroslav (100%)]
2015AFC0019

AFC11
Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike v kontexte vplyvu Nariadenia Brusel I na rozhodcovské konanie v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ / Marko Surkoš.
In: Dny práva 2014 [elektronický zdroj] : sborník. Část 3, Evropské mezinárodní právo soukromé: teorie vs praxe = Days of Law 2014 : proceedings. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021078994. - S. 217-230 [online]. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 522 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 522).
[Surkoš, Marko (100%)]
2015AFC E003

AFC12
Mediation in Slovakia and the Czech Republic : niceties of legal neighorhood [Mediácia na Slovensku a v Českej republike] / Katarína Chovancová.
In: Transnational dispute management [elektronický zdroj] : TDM. - ISSN 1875-4120. - Vol. 12, iss. 06 (2015), 17 p. [1,49 AH] [online].
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015AFC0021

AFC13
Vady manželského súhlasu zo strany vôle / Ladislav Čurilla.
In: Právní, sociální a ekonomické aspekty společenských vztahů, 3 : zborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře. - 1. vyd. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství v Hodoníně, 2015. - ISBN 9788090614406. - S. 78-85.
[Čurilla, Ladislav (100%)]
2015AFC E004

AFC14
Alternative disputes resolution for consumer contracts : challenges for EU and its implementation in Slovakia [Alternatívne spôsoby riešenia sporov pri spotrebiteľských zmluvách] / Miroslav Slašťan, Ľubica Martináková.
In: COFOLA International 2015 : Current challenges to resolution of international (cross-border) disputes : conference proceedings. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 9788021080201. - S. 257-282. - (Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; sv. 533 = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 533).
[Slašťan, Miroslav (50%) - Martináková, Ľubica (50%)]
2015AFC0033

AFC15
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci "Pressetext" a jeho dopad na právo verejného obstarávania = The decision of Court of Justice of the EU in case "Pressetext" and its impact on public procurement law / Andrej Horský. - (Teoretik).
In: Kontroverzní názory v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075021113. - S. 93-100. - (Teoretik).
[Horský, Andrej (100%)]
2015AFC E005

AFC16
Súkromná žloba a možnosti jeje využitia v trestnom konaní = Private prosecution and the possibilities of its use in criminal proceedings / Peter Múkera. - (Teoretik).
In: Kontroverzní názory v právu : sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075021113. - S. 129-135. - (Teoretik).
[Múkera, Peter (100%)]
2015AFC E006

AFC17
Zodpovednosť správcovských orgánov za škodu spôsobenú porušením práv EÚ = The responsibility of administrative authorities for damage caused by breach of EU law / Petra Vlhová.
In: MMK 2015 [elektronický zdroj] : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference = MMK 2015 : International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : proceedings of the international scientific conference. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 9788087952122. - S. 716-721 [CD-ROM].
[Vlhová, Petra (100%)]
2015AFC0040


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD1
Ochrana povinného v exekučnom konaní a exekúcii / Daniel Ivanko.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 104-113.
[Ivanko, Daniel (100%)]
2015AFD E001

AFD2
Procesná ochrana žalobcu a žalovaného pri späťvzatí žaloby v odvolacom konaní / Adam Aštary.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 7-24.
[Aštary, Adam (100%)]
2015AFD0001

AFD3
Eurokonformný výklad ústavných noriem v oblasti trestného práva / Jozef Caban.
In: Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 9788080828325. - S. 220-232.
[Caban, Jozef (100%)]
2015AFD0003

AFD4
Rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci C-43/12 Komisia proti Európskemu parlamentu a Rade : vyhlásenie smernice 2011/82 EÚ za neplatnú pre jej nesprávny právny základ / Zuzana Štefanková.
In: Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 9788080828325. - S. 315-323.
[Štefanková, Zuzana (100%)]
2015AFD0004

AFD5
Právo na pobyt štátnych príslušníkov tretieho štátu, rodinných príslušníkov občana únie, v členskom štáte pôvodu občana v zmysle nedávnej judikatúry Súdneho dvora EÚ / Marko Surkoš.
In: Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - ISBN 9788080828325. - S. 305-314.
[Surkoš, Marko (100%)]
2015AFD E002

AFD6
Ochrana obetí trestných činov / Peter Múkera.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 136-150.
[Múkera, Peter (100%)]
2015AFD E003

AFD7
Právo na život : podmienky prijateľnosti sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva / Elena Sablerová.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 186-210.
[Sablerová, Elena (100%)]
2015AFD E004

AFD8
Ochrana osôb prostredníctvom práva na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva / Patrik Rakó.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 178-185.
[Rako, Patrik (100%)]
2015AFD0008

AFD9
Vzťah medzi priamou účasťou a aktívnou účasťou v nepriateľstve v judikatúre medzinárodných súdnych orgánov = The correlation between direct participation and active participation in hostilities in the case law of international judicial organs / Nikola Regecová.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 211-219.
[Regecová, Nikola (100%)]
2015AFD0009

AFD10
Princíp verzus zásada v súkromnom práve = Principle versus regulation in private law / Monika Pavlovová.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 186-191.
[Pavlovová, Monika (100%)]
2015AFD E005

AFD11
Má absolútnu prioritu procedurálna spravodlivosť pred hmotnoprávnou spravodlivosťou? = Does procedural justice have absolute priority before substantive justice? / Lajos Mészáros.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 175-180.
[Mészáros, Lajos (100%)]
2015AFD E006

AFD12
Hodnota príncípov v právnom štáte = Value of principles in the rule of law / Ivan Liška.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 169-174.
[Liška, Ivan (100%)]
2015AFD0010

AFD13
Kto uplatňuje princípy v práve? = Who enforces the principles in law? / Natália Ľalíková.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 164-168.
[Ľalíková, Natália (100%)]
2015AFD0011

AFD14
Princíp právnej istoty v navrhovanom civilnom sporovom poriadku = The principle of legal certainty in the proposed civil procedure / Daniel Ivanko.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 131-138.
[Ivanko, Daniel (100%)]
2015AFD E007

AFD15
Využitie princípu Radbruchovej formuly v práve = The utilization of the principle of Rabruch´s formula in distributive justice / Igor Kišš.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 155-163.
[Kišš, Igor (100%)]
2015AFD E008

AFD16
Päťdesiat odtieňov sivej-- v princípoch Slovenskej republiky = Fifthy shades of grey-- in the principles of the Slovak Republic / Boris Balog.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 113-120.
[Balog, Boris (100%)]
2015AFD0012

AFD17
Princípy činnosti polície a policajného mechanizmu = The principles of police activity and police mechanism / Eduard Kačík.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 146-154.
[Kačík, Eduard (100%)]
2015AFD0013

AFD18
Princíp vyčerpania v práve duševného vlastníctva = The exhaustion of principle rights in intelectual property / Eduard Kačík.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 121-130.
[Sláviková Geržová, Radoslava (100%)]
2015AFD E009

AFD19
K forme a spôsobu rozhodovania súdu o námietke nedostatku právomoci podľa § 106 O.S.P. = The form and method of the court decision on the objection of lack of jurisdiction pursuant to § 106 of the O.S.P. / Martin Plocháň.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 192-200.
[Plocháň, Martin (100%)]
2015AFD E010

AFD20
Plnenie úlohy agenta ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu v právnej úprave Slovenskej republiky / Eva Viktória Malíková.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 68-82.
[Malíková, Eva Viktória (100%)]
2015AFD0014

AFD21
Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania a uplatňovanie zásady kontradiktórnosti / Dominik Škohel.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 281-287.
[Škohel, Dominik (100%)]
2015AFD0015

AFD22
Kritické zhodnotenie právnej úpravy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky v trestnom konaní / Martin Píry.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 238-244.
[Píry, Martin (100%)]
2015AFD E011

AFD23
Globálne aspekty práva na spravodlivý proces : štrukturálne úvahy / Patrik Rako.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 245-255.
[Rako, Patrik (100%)]
2015AFD0016

AFD24
Osobitosti trestného stíhania mladistvých / Miriam Hrušková.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 200-206.
[Hrušková, Miriam (100%)]
2015AFD E012

AFD25
Trestné právo a postup non lege artis v medicíne / Lucia Laciaková.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 62-67.
[Laciaková, Lucia (50%) - Moravanský, Norbert (50%)]
2015AFD0017

AFD26
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia ako predmet adhézneho konania : uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia v trestnom konaní / Tatiana Siranko Kanáliková.
In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546373. - S. 266-272.
[Siranko Kanáliková, Tatiana (100%)]
2015AFD0018

AFD27
Zásady trestného konania v judikatúre ESĽP - čl. 6 EDĽP = The principles of criminal proceeding in case law of ECHR - art. 6 ECHR / Elena Sablerová.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 220-233.
[Sablerová, Elena (100%)]
2015AFD E013

AFD28
Restoratívna justícia a obeť trestného činu / Martin Šátek.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 108-115 [CD-ROM].
[Šátek, Martin (100%)]
2015AFD E014

AFD29
Práva poškodených v trestnom konaní / Andrea Ferencová.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 21-27 [CD-ROM].
[Ferencová, Andrea (100%)]
2015AFD E015

AFD30
Vplyv europeizácie trestného práva procesného na postavenie obetí a rozsah ich práv = Influence of Europeization of the criminal procedural law on the status of victims of violent crimes and extent of their rights / Štefan Kočiš.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 47-58 [CD-ROM].
[Kočiš, Štefan (100%)]
2015AFD E016

AFD31
Poškodený a obeť trestného činu v slovenskom právnom poriadku / Peter Habaj.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 28-35 [CD-ROM].
[Habaj, Peter (100%)]
2015AFD0020

AFD32
Omyl na strane poškodeného a podvodné konania = Error on the part of the victim and fraudulent acts / Marcela Tittlová, Juraj Tittl.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 136-150 [CD-ROM].
[Tittlová, Marcela (50%) - Tittl, Juraj (50%)]
2015AFD0021

AFD33
Mladiství ako páchatelia a ako obete trestných činov / Miriam Hrušková.
In: Obete trestných činov - nová dimenzia po vzore európskej legislatívy [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - ISBN 9788081682759. - S. 36-46 [CD-ROM].
[Hrušková, Miriam (100%)]
2015AFD E017

AFD34
O pôvode, existencii a význame právnych princípov = About the origin, existence and importance of the legal principles / Monika Vranková.
In: Princípy v práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : SAP, 2015. - ISBN 9788089607341. - S. 264-269.
[Vranková, Monika (100%)]
2015AFD0023

AFD35
Internet ako (nový) svet : ľudské práva a slobody a ich porušovanie / Matúš Jakub.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 81-86.
[Jakub, Matúš (100%)]
2015AFD0024

AFD36
Pozitívne právo - nutnosť v spoločnosti? / D. Soukeníková, M. Vranková.
In: Ako právo reaguje na novoty : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 9788022414692. - S. 73-78.
[Soukeníková, Denisa (50%) - Vranková, Monika (50%)]
2015AFD0025

AFD37
Demokracia v internetovej dobe / M. Jakub.
In: Ako právo reaguje na novoty : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 9788022414692. - S. 300-306.
[Jakub, Matúš (100%)]
2015AFD0026

AFD38
Právna úzkosť / B. Balog.
In: Ako právo reaguje na novoty : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 9788022414692. - S. 130-137.
[Balog, Boris (50%) - Ľalíková, Natália (50%)]
2015AFD0027

AFD39
Novoty práva jako oběti právu a globalizace / V. Zoubek.
In: Ako právo reaguje na novoty : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 9788022414692. - S. 248-258.
[Zoubek, Vladimír (100%)]
2015AFD0028

AFD40
Porušovanie práv v kyberpriestore / R. Kolkusová.
In: Ako právo reaguje na novoty : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 9788022414692. - S. 307-323.
[Kolkusová, Radka (100%)]
2015AFD0029

AFD41
Výkon väzby a trestu odňatia slobody tehotných žien a žien s maloletými deťmi : komparácia právnych úprav v Európe / Anna Ďurfina.
In: Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody žien - matiek s deťmi : medzinárodná vedecká konferencia. - 1. vyd. - [Omšenie] : Zbor väzenskej a justičnej stráže, 2015. - ISBN 9788097203115. - S. 63-74.
[Ďurfina, Anna (100%)]
2015AFD0030

AFD42
Právo na rodinný život z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva / Ján Svák.
In: Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody žien - matiek s deťmi : medzinárodná vedecká konferencia. - 1. vyd. - [Omšenie] : Zbor väzenskej a justičnej stráže, 2015. - ISBN 9788097203115. - S. 141-150.
[Svák, Ján (100%)]
2015AFD0031

AFD43
Nenávistný prejav, historická pravda a súčasnosť / Andrea Erdősová.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 65-72.
[Erdősová, Andrea (100%)]
2015AFD0032

AFD44
Právo na zmiznutie z internetu / Boris Balog.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 73-80.
[Balog, Boris (100%)]
2015AFD0033

AFD45
Drony a právne aspekty ich používania / Peter Polák, Zsolt Mánya.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 87-97.
[Polák, Peter (50%) - Zsolt Mánya (50%)]
2015AFD0034

AFD46
Niekoľko poznámok k extrateritoriálnej pôsobnocsti Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd = Some remarks on the extrateritorial scope of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms / Tomáš Grünwald.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 39-46.
[Grünwald Tomáš (100%)]
2015AFD E018

AFD47
Súčasné vnímanie družicových snímok ako dôkazu pred súdom = Current insigt into satellite imagery as evidence before courts / Lucia Belková.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 97-101.
[Belková, Lucia (100%)]
2015AFD E019

AFD48
Republika a její přilhávači : několik poznámek k zákazu nošení muslimského šátku ve francii / Jaroslav Větrovský.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 102-107.
[Větrovský, Jaroslav (100%)]
2015AFD0035

AFD49
Cielené zabíjanie a ochrana ľudských práv = Targeted killings and the protection of human rights / Rastislav Funta.
In: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453115. - S. 108-112.
[Funta, Rastislav (100%)]
2015AFD0036

AFD50
Využitie spravodajských informácií v prípravnom trestnom konaní / Jaroslav Ivor, Martin Vlha.
In: Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb : zborník príspevkov zo sympózia Bratislava 3. decembra 2015. - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2015. - ISBN 9788081550546. - S. 65-71.
[Ivor, Jaroslav (50%) - Vlha, Martin (50%)]
2015AFD0038

AFD51
Nesplnenie povinnosti členského štátu podľa zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu transportovať smernicu / Zuzana Štefanková.
In: Konvergecia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva : [zborník z konferencie]. - Vyd. 1. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075021021. - S. 72-85. - (Teoretik).
[Štefanková, Zuzana (100%)]
2015AFD0039

AFD52
The EU and the future of climate and energy policy [EU a budúcnost politiky ovzdušia a energetickej politiky] / Rastislav Funta.
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788071604112. - Časť 11, s. 1441-1445 [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie).
[Funta, Rastislav (100%)]
2015AFD0040

AFD53
Provisional application of the energy charter treaty : (the Russian mathryoska doll´s effect) [Predbežná vykonateľnosť Dohody o energetickej charte] / Katarína Chovancová.
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788071604112. - Časť 11, s. 1446-1455 [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie).
[Chovancová, Katarína (100%)]
2015AFD0041

AFD54
Ústavnoprávne princípy volebného súdnictva / Ján Svák, Boris Balog.
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788071604112. - Časť 8, s. 990-995 [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie).
[Svák, Ján (50%) - Balog, Boris (50%)]
2015AFD0042

AFD55
Obete kyberšikany = Victims of cybercrime / Dominik Škohel.
In: Obete kriminality [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : IRIS, 2015. - ISBN 9788089726455. - S. 236-243 [CD-ROM].
[Škohel, Dominik (100%)]
2015AFD0047

AFD56
Dôležitosť aktívneho zapojenia obhajoby do procesu dokazovania v prípravnom konaní / Peter Čopko.
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788071604112. - Časť 4, s. 306-317 [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie).
[Čopko, Peter (100%)]
2015AFD E020

AFD57
Právo neprispievať k vlastnému obvineniu / Jozef Záhora.
In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 9.-10. októbra 2015. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - ISBN 9788071604112. - S. 452-463 [CD-ROM]. - (Sympóziá, kolokviá, konferencie).
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AFD0049

AFD58
Mravnostná kriminalita a internet / Dominik Škohel.
In: Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly : zborník vedeckých štúdií a odborných článkov z medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546465. - S. 153-159.
[Škohel, Dominik (100%)]
2015AFD0050

AFD59
Využitie dôkazov, získaných výsluchom svedka v prípravnom konaní, v konaní na súde = Use of evidence by examination of witness in pre-trial proceedings, submitted to the law-court / Peter Polák.
In: 20 rokov Katedry vyšetrovania - Dôkazné prostriedky vo vyšetrovaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 2. 10. 2015. - Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015. - ISBN 9788080546359. - S. 145-156.
[Polák, Peter (100%)]
2015AFD0051

AFD60
Perspektíva justičného vzdelávania a nezávislosť súdnictva / Veronika Slašťanová.
In: Právo na súdnu ochranu a garancie nezávislosti sudcov z pohľadu teórie a praxe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 18. júna 2015. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta v Banskej Bystrici, 2015. - ISBN 9788055709284. - S. 229-248.
[Slašťanová, Veronika (100%)]
2015AFD0057

AFD61
Miesto Súdnej rady Slovenskej republiky v systéme ústavných záruk práva na súdnu ochranu / Ján Svák.
In: Právo na súdnu ochranu a garancie nezávislosti sudcov z pohľadu teórie a praxe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 18. júna 2015. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta v Banskej Bystrici, 2015. - ISBN 9788055709284. - S. 8-20.
[Svák, Ján (100%)]
2015AFD0058

AFD62
Úhrada zdravotného poistenia ako podmienka zdravotnej starostlivosti / Katarína Belešová.
In: Zdravotnícke právo interdisciplinárne : zborník [príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou]. - Bratislava : Herba, 2015. - ISBN 9788081550072. - S. 81-92.
[Belešová, Katarína (100%)]
2015AFD E021

AFD63
Možnosti vynútenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy / Pavol Judiak.
In: Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - ISBN 9788055708881. - S. 66-89.
[Judiak, Pavol (100%)]
2015AFD0046

AFD64
Stabilita trestného zákonodarstva ako jedna zo zásad trestnej politiky = The stability of criminal legislation as one of the priciples [i.e. principles] of criminal policy / Jaroslav Ivor, Dominik Škohel.
In: "Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy" : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4-5.11.2015 ... Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523908. - S. 12-31.
[Ivor, Jaroslav (50%) - Škohel, Dominik (50%)]
2015AFD0060

AFD65
Limity zásahov do práva na súkromie v prípravnom konaní = Limits of interference with the right to privacy in pre-trial / Jozef Záhora.
In: "Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy" : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4-5.11.2015 ... Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523908. - S. 41-62.
[Záhora, Jozef (100%)]
2015AFD0061

AFD66
Zjednodušené formy prípravného konania ako výraz snáh o jeho zefektívnenie = Simplified forms of pre-trial proceeding as an expression of an effort of its streamlining / Peter Polák.
In: "Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy" : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4-5.11.2015 ... Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523908. - S. 89-102.
[Polák, Peter (100%)]
2015AFD0062

AFD67
Poškodený, obeť a princíp aktívnej participácie v restoratívnej justícii = The aggrieved, the victim and the principle of active participation in restorative justice / Kristína Jurišová, Dominik Škohel.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou ... v Bratislave. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 9788097191108. - S. 187-203 [CD-ROM].
[Jurišová, kristína (50%) - Škohel, Dominik (50%)]
2015AFD0064

AFD68
Právna úprava postavenia poškodeného (obetí ) v trestnom konaní v kontexte požiadaviek vyplývajúcich z aktuálnej legislatívy Európskej únie = Legal regulation of status of aggrieved parties (victims) in criminal proceedings in context of current European Union legislation requirements / Peter Polák.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou ... v Bratislave. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 9788097191108. - S. 35-53 [CD-ROM].
[Polák, Peter (100%)]
2015AFD0065

AFD69
Obete trestného činu kontaktovania detí na účely ich sexuálneho zneužitia = Victims of the solicitation of children for sexual purposes / Libor Klimek.
In: Obete kriminality a ich práva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou ... v Bratislave. - Žilina : Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015. - ISBN 9788097191108. - S. 100-112 [CD-ROM].
[Klimek, Libor (100%)]
2015AFD0066


BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB1
Zákon o správnom konaní : (správny poriadok) : komentár / Peter Potasch, Janka Hašanová. - 2. [dopl.a preprac.] vyd. 2015. - Bratislava : C.H. Beck, 2015. - xi, 442 s. - (Beckova edícia komentované zákony). - ISBN 978-80-89603-35-0.
[Potásch, Peter (50%) - Hašanová, Janka (50%)]
2015BAB0002

BAB2
Zákon o geologických prácach : (geologický zákon) : komentár / Boris Balog, Rastislav Kaššák. - 1. vyd. 2015. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 229 s. [14,98 AH]. - (Komentáre). - ISBN 978-80-8168-276-6.
[Balog, Boris (50%) - Kaššák, Rastislav (50%)]
2015BAB0003


BCI Skriptá a učebné texty

BCI1
Repetitórium kriminológie / Peter Polák, Danka Knápková, Marcela Tóthová. - 2. aktualiz. vyd. - Žilina : Eurokódex, 2015. - 120 s. [6 AH]. - ISBN 978-80-8155-055-3.
[Polák, Peter (34%) - Knápková, Danka (33%) - Tóthová, Marcela (33%)]
2015BCI0001

BCI2
Repetitórium práva duševného vlastníctva / Veronika Skorková. - 1. vyd. - Bratislava : Iuris Libri, 2015. - 130 s. - ISBN 978-80-89635-14-6.
[Skorková, Veronika (100%)]
2015BCI0002

BCI3
Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného / Rastislav Funta. - 1. vyd. - Bratislava : Aviweb, 2015. - 118 s. - ISBN 978-80-972103-0-4.
[Funta, Rastislav (100%)]
2015BCI0003


BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE1
Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť / Romana Červienková.
In: Časopis Všehrd [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-3678 (online). - Č. [5] (Kvéten 2015), [4] s. [online].
[Červienková, Romana (100%)]
2015BDE0001

BDE2
Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia / Romana Červienková.
In: Časopis Všehrd [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-3678 (online). - Č. [5] ( Květen 2015), [6] s. [online].
[Červienková, Romana (100%)]
2015BDE0002

BDE3
Diplomatická úloha parlamentných skupín Európskeho parlamentu / Rastislav Funta.
In: Internetový politologický časopis e-Polis [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-1438. - (15.11.2015), [5] s. [online].
[Funta, Rastislav (100%)]
2015BDE0006

BDE4
K paušálnej náhrade nákladov spojených s uplatnením pohľadávky / Ivana Macková.
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9123. - Roč. 23, č. 2 (2015), s. 162-167.
[Macková, Ivana (100%)]
2015BDE E001


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF1
Totalitarizmus a Československo po roku 1948 / Peter Marejka.
In: Projustice [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-1038. - Roč. 4 (7. jan. 2015), [14] s. [online].
[Marejka, Peter (100%)]
2015BDF E001

BDF2
Extrémizmus v policajných zložkách / Anna Ďurfina.
In: CENAA Policy papers [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-7168. - Roč. 4, č. 6 (2015), s. 1-4 [online].
[Ďurfina, Anna (100%)]
2015BDF0006

BDF3
Využitie embryonálnych kmeňových buniek vo svetle ordre public / Andrea Erdősová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071; 1339-164X (online). - Roč. 6, č. 7-8 (2015), s. 24-29.
[Erdősová, Andrea (100%)]
2015BDF0011

BDF4
Zákonné možnosti snímania daktyloskopických odtlačkov osobám pri plnení úloh policajného zboru a v trestnom konaní / Jozef Pacalaj.
In: Policajná teória a prax. - ISSN 1335-1370. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 102-110.
[Pacalaj, Jozef (100%)]
2015BDF E002

BDF5
História forenznej genetiky / Alexandra Donevová.
In: Policajná teória a prax. - ISSN 1335-1370. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 56-61.
[Donevová, Alexandra (100%)]
2015BDF E003

BDF6
Umelé prerušenie tehotenstva a právny status embrya / Andrea Erdősová.
In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071; 1339-164X (online). - Roč. 6, č. 11 (2015), s. 10-13.
[Erdősová, Andrea (100%)]
2015BDF0010

BDF7
Smernica o žalobách na náhradu škody pri porušení predpisov na ochranu práva hospodárskej súťaže EÚ (2014/104/EÚ) : smerom proti kartelom? / Rastislav Funta.
In: Projustice [elektronický zdroj]. - ISSN 1339-1038. - Roč. [4] (22.9.2015), [6] s. [online].
[Funta, Rastislav (100%)]
2015BDF0009

BDF8
Aplikácia pozitívnej psychológie v práci školského psychológa / Eva Gajdošová, Veronika Bisaki.
In: Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. - ISSN 1336-3689. - Roč. 14, č. 4 (2015), s. 3-5.
[Gajdošová, Eva (50%) - Bisaki, Veronika (50%)]
2015BDF0012


BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE1
O znachenii jevropeyskoy sudebnoy social´noy seti v procedure vydachi ordera na arest = The role of European judicial network in the European arrest warrant procedure [Úloha európskej justičnej siete v konaní o európskom zatýkacom rozkaze] / Libor Klimek.
In: Problemy i innovatsii sovremennogo obshchestva : materialy 7-oy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem : (7-10 aprelja 2015 goda). - Astrakhan´ : Sinergiya, 2015. - ISBN 9785990610026. - S. 136-138.
[Klimek, Libor (100%)]
2015BEE0002

BEE2
Princip prozrachnosti v oblasti gosudarstvennych zakupok v protivoves pravu komercheskoy tayny (delo C-460/06 yevropeyskogo suda po pravam cheloveka) = The principle of transparency in public procurement law versus the right to protection of business secrets in the light of the court of justice of the European Union case C-450/06 [Zásada transparentnosti vo verejnom práve pri verejnom obstarávaní versus právo na ochranu obchodného tajomstva vo svetle Súdneho dvora v prípade Európskej únie C-450/06] / Andrej Horský.
In: Problemy i innovatsii sovremennogo obshchestva : materialy 7-oy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. - Astrakhan´ : Sinergiya, 2015. - ISBN 9785990610026. - S. 218-222.
[Horský, Andrej (100%)]
2015BEE E001

BEE3
Ústavnoprávny rozmer troch generácií Súdnej rady Slovenskej republiky / Ján Svák.
In: Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? : sborník z konference. - Brno : Nejvyšší soud, [2015]. - ISBN 9788090556256. - S. 84-92.
[Svák, Ján (100%)]
2015BEE0004


BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF1
Vývoj deliktuálneho práva na našom území so zameraním sa na správne právo trestné = The history of the "Delictual law" in our area focusing on the administrative criminal law / Vladimír Bachleda.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 9-14 [CD-ROM].
[Bachleda, Vladimír (100%)]
2015BEF0004

BEF2
"Výsluch" vykonaný agentom ako dôkazný prostriedok v kontexte požiadaviek spravodlivého procesu vyplývajúcich z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva = Interrogation conducted by an agent as an evidence in the context of requirements of due process under the law of the European Court of Human Rights / Michal Čerňanský.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 19-31 [CD-ROM].
[Čerňanský, Michal (100%)]
2015BEF0005

BEF3
Nerešpektovanie paientovej vôle a trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka = Disobience to pacient˙s volition and criminal liability of medics / Romana Červienková.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 32-45 [CD-ROM].
[Červienková, Romana (100%)]
2015BEF0006

BEF4
Návrh protikorupčných opatrení vo verejnej správe = A scheme of anti-coruption measures in the government / Juraj Drugda.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 46-51 [CD-ROM].
[Drugda, Juraj (100%)]
2015BEF0007

BEF5
Detencia ako ochranné opatrenie v komparácií s právnou úpravou v Českej republike = Detention as a protective measure in comparation with legal regulation of Czech Republic / Michal Ďubek.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 52-63 [CD-ROM].
[Ďubek, Michal (100%)]
2015BEF0008

BEF6
Organizovaná kriminalita a médiá = Organized crime and media / Anna Ďurfina.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 64-78 [CD-ROM].
[Ďurfina, Anna (100%)]
2015BEF0009

BEF7
Transpozícia rámcového rozhodnutia Rady 2005/2014/SW z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie vo svetle zákona č. 183/2011 Z. z. = Transposition of the Council framework decision 2005/2014/SW of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties / Ivana Gážiová.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 79-83 [CD-ROM].
[Gážiová, Ivana (100%)]
2015BEF E001

BEF8
Trestná zodpovednosť právnických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky = Criminal liability of legal entities in Slovak legal regulation / Peter Habaj.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 90-97 [CD-ROM].
[Habaj, Peter (100%)]
2015BEF0010

BEF9
Zodpovednosť právnických osôb pre trestné činy korupcie z pohľadu medzinárodných organizácií = Corporate liability for corruption offences from pint of view of international organizations / Alexandra Kapišovská.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 115-128 [CD-ROM].
[Kapišovská, Alexandra (100%)]
2015BEF E002

BEF10
Obeť násilných trestných činov = Victim of violent crimes / Štefan Kočiš.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 135-146 [CD-ROM].
[Kočiš, Štefan (100%)]
2015BEF E003

BEF11
Pojem a systém základných zásad trestného konania v kontexte ich významu a vývoja = The concept and the system of the basic principles of criminal procedure in the context of their significance and history / Eva Viktória Malíková.
In: Akademické akcenty 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. - ISBN 9788089453146. - S. 161-173 [CD-ROM].
[Malíková, Eva Viktória (100%)]
2015BEF0011

BEF12
Zásada kontradiktórnosti z internacionálneho hľadiska a súdnej judikatúry = The principle of contradiction in terms of international law and judicial decisions / Dominik Škohel.
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