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 JUDr. Michal Maslen, PhD. Z katedry správneho práva, práva životného prostredia a 

finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave získal financovanie 

projektu v rámci schémy the EEA / Norway Grants na tému “Cultural and natural heritage – 

legal instruments of its preservation in the Slovak Republic”. Jeho žiadosť bola registrovaná 

pod číslom BFB-PA16-006, pod ktorým je administrovaná v rámci uvedenej projektovej 

schémy. Projekt bol vedený výhradne JUDr. Michalom Maslenom, PhD. z katedry správneho 

práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej 

univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (ďalej ako „výskumník“). Počas svojho 

výskumu sa výskumník zúčastnil pobytu na Univerzite v Bergene, Právnickej fakulte, Nórsko, 

ktorá participovala na projekte ako pozývajúca univerzita, a ktorá zabezpečila vedecko-

výskumný pobyt výskumníka od 27. júna do 12. júla 2017. Výskumník bol pridelený pod 

patronát prof. Sigrid Eskeland Schützovej, ktorá reprezentovala pozývajúcu univerzitu vo 

vzťahu vo vzťahu k výskumníkovi. Prof. Schützová pôsobí na Právnickej fakulte, Univerzite 

v Bergene ako členka výskumnej skupiny pre správne právo a zároveň ako vedúca výskumnej 

skupiny pre právo prírodných zdrojov, právo životného prostredia a právo trvalo udržateľného 

rozvoja. Pozývajúca univerzita zabezpečila výskumníkovi prístup do knižnice a do vedeckých 

databáz, a taktiež zabezpečila výskumníkovi taktiež vlastnú pracovnú kanceláriu. Výskumník 

počas pobytu študoval  nórsku legislatívu v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho 

dedičstva. Získané poznatky následne komparoval s právnym stavom na Slovensku. 

Výskumník vyprodukoval monografiu rovnomenného názvu ako téma výskumného projektu. 

Monografia bude po vydaní súčasťou 

knižničného fondu Knižnice Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Riešiteľ projektu monografiu taktiež zašle 

do knižnice pozývajúcej univerzity. Výstup 

projektu prezentoval výskumník aj na 

tradičnej environmentálnej česko-poľsko-

slovenskej konferencii, ktorá sa tento rok 

konala v Hoteli Skalní Mlyn, Blansko, 

Česká republika v dňoch 6. - 7. septembra 

2017. Na záver už možno vysloviť len 

nádej a presvedčenie, že monografia 

prispeje k rozvoju právnych nástrojov 

ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva na Slovensku.  
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