Priebeh riešenia projektu v roku 2015
Podľa projektu v spojení s jeho vecným zámerom bola na obdobie 07/15 až 12/15
naplánovaná prvá etapa - rešeršná a bibliografická s tým, že v rámci nej začali plynule
aktivity členov riešiteľského kolektívu na vyhľadávaní a analyzovaní rozhodovacej praxe
Súdneho dvora Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných
veciach a následne aj vyhľadávaní a analýze významných rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach.












Podrobnejšie členovia riešiteľského kolektívu vykonali výskumnú činnosť s cieľom:
určiť a charakterizovať relevantné právne normy a ich pôsobnosť,
definovať oblasť judikatúry súdov EÚ a vymedziť jej účinky,
definovať oblasť judikatúry súdov SR a vymedziť jej účinky,
analýzy rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie v oblasti justičnej
spolupráce v civilných a obchodných veciach
analýzy významných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v oblasti justičnej
spolupráce v civilných a obchodných veciach,
prieskum domácej a zahraničnej literatúry,
písanie dizertačných prác,
písanie diplomových prác,
vykonanie pilotného vzdelávacieho kurzu pre študentov práva (predmet z oblasti
justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach v zimnom semestri akad. roku
2015/2016)
začiatok publikačnej činnosti,
zhodnotenie priebehu a výsledkov etapy.

Nad rámec plánu výstupov v projekte bol v rámci projektu publikovaný aktuálny
čiastkový výsledok v podobe jeho prezentovania na zahraničnej konferencii a následného
uverejnenia v recenzovanom zborníku:
Miroslav Slašťan – Ľubica Martináková: Alternative disputes resolution for consumer
contracts: Challenges for EU and its implementation in Slovakia. In: Drličková, K. (eds.):
COFOLA INTERNATIONAL 2015 Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes. Brno, Masarykova univerzita, 2015, ISBN 978-80-210-8020-1, str. 257 –
282.
Ďalej sa v predstihu začal realizovať pilotný kurz v zimnom semestri akad. roku
2015/2016 (september 2015 – december 2015) pre študentov Fakulty práva PEVŠ
s názvom „Európske právo III – Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ“, ktorý má byť
následne ponúknutý pre justičné vzdelávanie – Justičnej akadémii SR v roku 2016.
Ďalej v rámci projektu sú aktuálne vedené tri diplomové práce, ktoré predovšetkým
analyzujú historické aspekty a východiska európskeho medzinárodného práva súkromného:
i) Kršková Martina, Bc.: Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ, 2015 (začiatok písania
práce) – 2016 (plánovaná obhajoba), vedúci: Doc.JUDr.PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. a
ii) Droščáková Lucia, Mgr. Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ, 2015 (začiatok
písania práce) – 2016 (plánovaná obhajoba), vedúci: Doc.JUDr.PhDr. Miroslav Slašťan,
PhD.
a tiež aktuálne inštitúty a legislatívne práce:
iii) Hörömpöliová Rebecca, Bc.: Voľba práva a voľba súdu v EÚ, 2015 (začiatok písania
práce) – 2016 (plánovaná obhajoba), vedúci: Doc.JUDr.PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
V rámci projektu sa tiež viedla dizertačná práca doktoranda – člena riešiteľského
kolektívu - JUDr. Jozefa Cabana s názvom: Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v rámci
justičnej spolupráce v trestných veciach v Európskej únií, ktorý originálne spracoval
legislatívny koncept justičnej spolupráce a vybudoval dobre teoretické predpoklady pre ďalší
výskum. Prácu sa podarilo úspešne obhájiť v novembri 2015.
Ďalej sa v rámci projektu viedla aj dizertačná práca dennej doktorandky JUDr.
Veroniky Slašťanovej s názvom - Vplyv politiky na tvorbu právnych predpisov, ktorá sa
venuje súvislostiam problematiky de lege ferenda.

