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AAA  HORVÁTH, M. a kol. Digitálna éra ako výzva pre občianske a pracovné právo v 

kontexte personálneho manažmentu. Týn nad Vltavou: Nová Forma, 2021. 186 s. ISBN  978-

80-7612-368-7.  [Horváth = 4,9 AH].  

OCA14. Charakteristika autorského vkladu, % pri spoluautorstve:  Horváth 34% = 4,9 AH. 

Design štruktúry a obsahu vedeckej monografie, teoretické rozpracovanie témy, analýza 

literárnych zdrojov, design výskumu, analýza výsledkov, formulácia záverov. 

 

OCA16. Anotácia výstupu -  vedecký výstup rozpracováva v príslušnej autorskej časti tému 

aktuálnych trendov v občianskom práve hmotnom a procesnom v digitálnej ére v tom kontexte, 

že  občianske právo sa v kontinentálnom právnom systéme v dominantnej miere dotýka 

všetkých subjektov právnych vzťahov a považuje ho za vlastné alebo všeobecné súkromné 

právo. Občianske právo je všeobecným odvetvím súkromného práva, pričom právne vzťahy, 

ktoré tu vznikajú, sú prejavom slobodnej vôle. Rešpektujúc ustálenú systematiku občianskeho 

práva, sú rozpracované normy občianskeho práva hmotného, pričom osobitnú pozornosť autor 

venuje všeobecnej časti občianskeho práva, dedičskému právu a právu duševného vlastníctva. 

Výber uvedených oblastí je daný skutočnosťou, že práve v týchto oblastiach občianskeho práva 

autori identifikovali najvýraznejší dosah digitalizácie na normotvorbu. Vybrané časti vedeckej 

monografie slúžia učiteľom VŠ Danubius ako vhodný študijný materiál pre študentov aj ako 

prierezová téma.  

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax  

Vedecký prínos pre právo a právne vedy je v identifikovaných oblastiach občianskeho práva 

hmotného a procesného s najvýraznejším dosahom digitalizácie na normotvorbu. 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces  

Občianske právo procesné  I = II. stupeň vysokoškolského štúdia, Občianske právo procesné  II 

= II. stupeň vysokoškolského štúdia, Repetitórium z občianskeho práva = II. stupeň 

vysokoškolského štúdia 

 



AAA HORVÁTH, M. Historický a aktuálny kontext kúpnej zmluvy. Kraków: Towarzystwo 

Slowaków w Polsce, 2021. 175 s. ISBN 978-83-8111-246-8.  [Horváth = 10 AH]. 

 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu, % pri spoluautorstve:  Horváth 100% = 10 AH. 

Design štruktúry a obsahu monografie,  teoretické rozpracovanie témy, aplikačné 

rozpracovanie témy, analýza literárnych zdrojov,  analýza kontextu entity, formulácia záverov. 

 

OCA16. Anotácia výstupu -  vedecký výstup rozpracováva tému kúpnej zmluvy v občianskom 

práve ako občianskoprávneho záväzkového inštitútu podľa platnej právnej úpravy v rôznych 

časových obdobiach. Vybrané časti vedeckej monografie, napr. právna úprava vzájomných 

práv a povinností účastníkov kúpnej zmluvy, zodpovednosť za chyby v zmysle právnej úpravy 

so zameraním na  zodpovednosť za chyby predmetu kúpnej zmluvy, vo vzťahu k všeobecnej 

upozorňovacej povinnosti predávajúceho a z hľadiska právnych následkov porušenia 

všeobecnej upozorňovacej povinnosti slúžia učiteľom VŠ Danubius ako vhodný študijný 

materiál pre študentov aj ako prierezová téma.  

 

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax  

Vedecký prínos pre právo a právne vedy je v systematike právnej úpravy kúpnej zmluvy v 

novom Občianskom zákonníku, všeobecná právna úprava kúpnej zmluvy v novom Občianskom 

zákonníku a sumarizácia osobitostí právnej úpravy kúpnej zmluvy v novom Občianskom 

zákonníku, taktiež aj spracovanie historického a aktuálneho kontextu ochrany práv 

spotrebiteľa, mapovanie vývoja politiky ochrany spotrebiteľa a fungovanie spotrebiteľskej 

politiky a analýza európskeho programu pre spotrebiteľa vo vzťahu k novej politike pre 

spotrebiteľov. 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces  

Občanske právo hmotné III = I. stupeň vysokoškolského štúdia, Repetitórium z občianskeho 

práva = II. stupeň vysokoškolského štúdia 

 

 

 



AAA HORVÁTH, M. Občianske právo a pracovné právo v digitálnej ére. Kraków: 

Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. 82 s. ISBN 978-83-8111-247-5. [Horváth = 4,7 AH].    

 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu, % pri spoluautorstve:  Horváth 100% = 4,7 AH. 

Teoretické rozpracovanie témy, analýza literárnych zdrojov, analýza súčasného stavu témy, 

design štruktúry a obsahu monografie,  formulácia záverov. 

 

OCA16. Anotácia výstupu -  vedecký výstup rozpracováva občianske právo hmotné a 

občianske právo procesné v digitálnej ére a v ére digitalizácie ako fenoménu doby. Občianske 

právo v digitálnej ére aj v aktuálnom a aktualizovanom kontexte obsahuje tematiku 

občianskeho práva hmotného v digitálnej ére a občianskeho práva procesného v digitálnej ére. 

Konštatujeme, že rozvoj digitálneho hospodárstva so sebou prináša potrebu transformácie 

a prispôsobenia právnych vzťahov, čo môžeme pozorovať aj v odvetví občianskeho práva. 

V histórii občianskeho práva môžeme pozorovať, že rozvoj spoločenských vzťahov 

systematicky menil koncepciu, vymedzenie pojmov, ale aj miesto občianskeho práva 

v právnom systéme aj na území Slovenskej republiky. Vybrané časti vedeckej monografie 

slúžia učiteľom VŠ Danubius ako vhodný študijný materiál pre študentov aj ako prierezová 

téma.  

 

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax  

Vedecký prínos pre právo a právne vedy je v inovovanom koncepte občianskeho práva 

hmotného v digitálnej ére a občianskeho práva procesného  s tým, že digitálne technológie 

významne vplývajú na spracovávanie a využívanie osobných údajov, na uzatváranie 

záväzkovo-právnych vzťahov, na oblasť autorského práva, či na doručovanie písomností v 

civilných súdnych konaniach.  Rozvoj digitalizácie so sebou prináša aj úskalia (napríklad únik 

dát, hacking, pfishing), ktoré vyžadujú úpravu právnej ochrany aj v rovine občianskeho práva.    

 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces  

Občianske právo procesné  I = II. stupeň vysokoškolského štúdia, Občianske právo procesné  II 

= II. stupeň vysokoškolského štúdia 



ACA HORVÁTH, M. Nadobudnutie vlastníckeho práva v slovenskom právnom poriadku.  

Brno: MSD, 2020. 82 s. ISBN 978-80-7392-362-4. [Horváth = 3,8AH].   

 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu, % pri spoluautorstve:  Horváth 100% = 3,8 AH. 

Teoretické aktualizované rozpracovanie témy, analýza literárnych zdrojov, design štruktúry 

a obsahu vysokoškolskej učebnice,  analýza, sumarizácia a formulácia záverov. 

 

OCA16. Anotácia výstupu -  vysokoškolská učebnica rozpracováva tému prostredníctvom 

historického kontextu nadobudnutia vlastníckeho práva, vývoj a ponímanie subjektívneho 

vlastníckeho práva. Obsahuje aj teoretické východiská vlastníctva a nadobudnutia vlastníckeho 

práva v slovenskom právnom poriadku, venuje sa  spôsobom nadobúdania vlastníckeho práva,  

nadobudnutiu vlastníctva kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, zámennou zmluvou, 

rozhodnutím štátneho orgánu, dedičským konaním, uznesením k dedičskému konaniu, 

vyrobením, nájdením, konštrukciou, právom duševného vlastníctva. Zaoberá sa aj vybranými 

inštitútmi nadobudnutia vlastníckeho práva kúpnou zmluvou, spotrebiteľskou kúpnou zmluvou,  

nadobudnutím vlastníckeho práva zámennou zmluvou a nadobudnutím vlastníckeho práva 

darovacou zmluvou. Vysokoškolská učebnica slúži študijný materiál pre študentov VŠ 

Danubius.  

 

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax  

Pedagogicko-aplikačný prínos vysokoškolskej učebnice pre právo a právne vedy je 

v predstavení aktuálneho ponímania nadobudnutia vlastníckeho práva v slovenskom právnom 

poriadku v širšom kontexte.   

 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces  

Občianske právo hmotné  II = I. stupeň vysokoškolského štúdia,  Repetitórium z občianskeho 

práva = II. stupeň vysokoškolského štúdia 

 

 



BCI  HORVÁTH, M. Vybrané  kapitoly z rodinného práva. Brno, MSD, 2019. 73 s. ISBN 

978-80-7392-379-2. [Horváth = 3,4AH]. 

 

OCA14. Charakteristika autorského vkladu, % pri spoluautorstve:  Horváth 100% = 4,9 AH. 

Teoretické rozpracovanie témy, design štruktúry a obsahu publikácie, analýza literárnych 

zdrojov, formulácia záverov. 

 

OCA16. Anotácia výstupu -  vysokoškolské skriptá sú rozdelené na dve teoreticko-aplikačné 

časti -  v prvej je zameraná pozornosť na historický kontext určenia a zapretia rodičovstva, 

určenie a zapretie rodičovstva v slovenskom právnom poriadku, príklad z právnej praxe a 

overenie rodičovstva znaleckým úkonom. Ďalej je stredobodom záujmu právna teória, právna 

prax a sociálny kontext striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa v slovenskom právnom 

poriadku,  striedavá osobná starostlivosť o dieťa v rozhodnutiach súdov a sociálny kontext 

striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa. Vysokoškolské skriptá slúžia ako študijný 

materiál pre študentov VŠ Danubius.  

 

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax  

Odborno-didaktický prínos pre právo a právne vedy je v tom, že vysokoškolské skriptá slúžia 

ako študijný materiál pre študentov práva  a právnej vedy a text vysokoškolských skrípt ponúka 

aktuálne rozpracovanie určenia a zapretia rodičovstva v slovenskom právnom poriadku, príklad 

z právnej praxe a postup pre overenie rodičovstva znaleckým úkonom. 

 

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces  

Občianske právo hmotné  I = I. stupeň vysokoškolského štúdia 

 


