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CREPČ2
OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri, 
katalógu výstupov tvorivých činností / Hyperlink to the record in 
another publicly accessible register, catalogue of research/ 

artistic/other outputs 7

OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického záznamu 
CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne prístupnom registri 
alebo katalógu výstupov / Characteristics of the output in the format 
of the CRPA or the CRAA bibliographic record, if the output is not 
available in a publicly accessible register or catalogue of outputs

učebnica pre vysoké školy / university textbook

OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo 
CREUČ) / Type of the output (if the output is not registered in CRPA 
or CRAA)
Výber zo 67 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA12) / Choice 
from 67 options (see Explanations for OCA12). 

učebnica pre vysoké školy / university textbook

OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný 
text, iná dokumentácia a podobne) / Hyperlink to the webpage 
where the output is available (full text, other documentation, etc.)

knižnica / library

OCA14. Charakteristika autorského vkladu / Characteristics of the 
author's contribution

[Funta, Rastislav (85%) - Golovko, Liudmyla (5%) - Juriš, Filip] (10%)

OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi sa 
opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. / 
Annotation of the output with contextual information concerning 
the description of creative process and the content of the 

research/artistic/other activity, etc.  8

Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in 
Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in 
English 

Svojim obsahom a zameraním ide o komplexnú učebnicu európskeho práva. 
Poskytuje slovenskej právnickej verejnosti komplexný obraz o práve Európskej 
únie. Zrozumiteľnou a prístupnou formou zachytáva vývoj a inštitucionálne 
zabezpečenie európskej integrácie, zásady uplatňovania komunitárneho práva, 
systém súdnej ochrany v Európskej únii, právny rámec pre spoločný trh, 
hospodársku súťaž a hospodársku a menovú úniu. Vzhľadom na veľký význam 
rozhodovacej činnosti súdov obsahuje publikácia aj kľúčové časti prelomových 
rozsudkov Európskeho súdneho dvora, ďalej významné zmeny, ktoré priniesla 
Lisabonská zmluva, ako aj náčrt vývoja, do ktorého môže vyústiť európske právo. 

Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti / 
Characteristics of the submitted research/ artistic/other output

Tlačivo VTC slúži na predkladanie výstupov tvorivej činnosti podľa metodiky hodnotenia tvorivých činností (časť V. Metodiky na vyhodnocovanie štandardov) / The 
form is used to submit the research/artistic/other outputs according to the evaluation methodology of research/artistic/other activities (part V. The Methodology 
for Standards Evaluation). 

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby / Surname awarded to the assessed person 
2

OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / 

Hyperlink to the entry of the person in the Register of university staff 3

OCA5. Oblasť posudzovania / Area of assessment 4

OCA2. Meno hodnotenej osoby / Name awarded to the assessed person 2

OCA3. Tituly hodnotenej osoby / Degrees awarded to the assessed person 2

OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti / Category of the research/ 
artistic/other output 
Výber zo 6 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA6) / Choice from 6 options 

OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti / Year of publication of the 
research/artistic/other output
OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je)  / ID of the record in the Central 
Registry of Publication Activity (CRPA) or the Central Registry of Artistic Activity 

(CRAA) 5

OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / Hyperlink to the record in 

CRPA or CRAA 6
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It is a comprehensive textbook of European law. It presents a complete picture of 
European Union legislation to the Slovak legal community. It captures the 
evolution and institutional arrangements for European integration, the principles 
governing the application of Community law, the European Union's judicial 
protection system, the legal framework for the common market, competition, and [4] Mesarčík, Matúš - Gyurász, Zoltán. Osobné údaje ako základ pre fungovanie 
umelej inteligencie.In Umelá inteligencia a p rávna úp rava zdravotníctva v 
Slovenskej rep ublike. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020.ISBN 
978-80-7160-574-4. 2021 
Učebnica sa obsahovo zameriava na otázky ústavného a inštitucionálneho práva 
Európskej únie, ako aj vnútorného trhu, únijnej regulácie ochrany hospodárskej 
súťaže, verejnej pomoci a verejného obstarávania. Učebnica umožňuje komplexné 
pochopenie problematiky európskej integrácie a systematiky práva Únie. Autori 
pri výklade zdôrazňujú súdnu aplikáciu práva Únie, ktorá je nezabudnuteľná 
najmä v oblasti vnútorného trhu. Publikácia je preto určená nielen poslucháčom Vysokoškolská učebnica je plne využiteľná nielen ako študijný materiál pre 
študentov, ktorí navštevujú predmet práva Európskej únie a zaoberajú sa 
problematikou Európskeho práva. Publikácia je preto určená aj sudcom, 
advokátom, prokurátorom, zamestnancom verejnej správy a širokej odbornej 
verejnosti / The university textbook is fully usable not only as a study material for 
students studying European Union law and dealing with European legal issues. 

OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / Annotation of the output in 

English  9

Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words

OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup  / List of 
maximum 5 most significant citations corresponding to the output 
Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words

OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax / 
Characteristics of the output's impact on socio-economic practice 
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English

OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací 
proces / Characteristics of the output and related activities' impact on the 
educational process
Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak
Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English
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