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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  
 

J U D r .  R ó b e r t  D o b r o v o d s k ý ,  P h D . ,  L L . M .  
 
 
Dátum a miesto narodenia:  
11.07.1982 
 
Vzdelanie: 
2000 – 2005    Magisterské štúdium na Právnickej fakulte TU Trnava, akademický titul Mgr. 
2002 – 2004    Právnická fakulta Univerzita vo Viedni, Rakúsko 
2007                 jednoročné postgraduálne štúdium nemeckého súkromného a trestného práva na                 

Univerzite v Tübingene, Nemecko,  titul Master of Laws  (LL.M.) 
2010                rigorózna skúška na PF TU Trnava, titul „JUDr.“ 
2005 – 2010    doktorandské štúdium v dennej forme štúdia na Právnickej fakulte TU 

v Trnave, študijný odbor 3.4.11. občianske právo, podľa § 87 ods. 2 zákona č. 
131/2002 o vysokých školách prestup na príbuzný študijný odbor 3.4.6. 
pracovné právo 

7.7. 2010         akademický titul PhD. na PF TU Trnava, ukončenie doktorandského štúdia 
obhajobou dizertačnej práce dňa 7. 7. 2010 na tému: Vybrané koncepčné 
otázky ochrany spotrebiteľa v slovenskom a nemeckom občianskom práve. 

 
Profesionálny postup a akademické funkcie: 
2005 – 2010    interný doktorand PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva 
2008 -              odborný asistent na PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva 
2014 -   2015   prodekan pre externé bakalárske štúdium, externé magisterské štúdium, 

doktorandské štúdium a rigorózne konanie fakulty 
Od 1.12.2015 – 2019 -  prodekan pre zahraničné vzťahy (štvorročné funkčné obdobie do 

30.11.2019)  na PF TU Trnava 
2020 – koordinátor pre študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty 
 
Pedagogická činnosť: 
2008 -   doteraz    - odborný asistent na PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, zabezpečenie výučby predmetov: Občianske právo hmotné  I, II, 
Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a v európskom práve, Comparative 
family law (Porovnávacie rodinné právo) 

 
Významné pracoviská 
2000 – 2002              Liga aktivistov pre ľudské práva, Bratislava – právnik 
2002                          Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, Bratislava – výskumník 
2002 – 2006              Aliancia žien Slovenska, Bratislava – právnik 
2005 – 2006              IPEC Management, s. r. o., Bratislava – právnik 
2005 – do teraz    vydavateľstvo Ringier Slovakia, a. s., Bratislava  – korešpondent pre   

právne otázky  
2008 – do teraz          TV Markíza, TV JOJ – konzultant pre vysielanie 
2008 – 2009               advokátsky koncipient AK Bianchi-Malach-Tomanová, Bratislava 
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2008                           Právnická fakulta TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva 
2009  - doteraz      Ministerstvo spravodlivosti SR, hlavný štátny radca, odbor občianske 

a obchodné právo 
 
 
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch: 
1. Wien, Rakúsko, 15.-16.5.2008, sympózium „Erbrechtsentwicklung in Zentral– und 

Osteuropa“ („Dedičské právo v strednej a východnej Európe“, organizátor 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, pozvaný príspevok  

2. Budapešť, Maďarsko, regionálna konferencia „Ženy obeťami násilia“, organizátor 
Francúzske veľvyslanectvo v Budapešti pod záštitou Rachid Makhloufi, atašé pre 
vedeckú, odbornú a univerzitnú spoluprácu, vyžiadaný príspevok, 

3. Wien, Rakúsko, 22.-23. 10. 2009, sympózium „Konsumentenschutz in Zentral- und 
Osteuropa“, orgnizátor Universität Wien, Právnická fakulta, Rakúsko, pozvaný príspevok 

4. Santiago de Compostela, Španielsko, 27 – 28. 5. 2010, kongres „The Proposal for 
a Sirective on Consumer Rights“, organizátor Právnická fakulta Univerzity Santiago de 
Compostela, pozvaný príspevok 

5. Praha, ČR, 21. 5. 2012, odborný seminár o zavedení Registru smluv v ČR, organizátor 
poslanec Mgr. Jan Farský, Poslanecká snemovna ČR, pozvaný prednášajúci  

6. Brno, ČR, 14. – 15. 11. 2012, VI. ročník medzinárodnej konferencie Dny práva 2012, 
organizátor PF MU Brno, pozvaný príspevok, aktívna účasť v sekcii Biologické 
a sociální rodičovství versus rodičovství právní, príspevok na tému: „Ľudskoprávne 
a ústavnoprávne aspekty rodičovstva na Slovensku.“ 

7. Chiemsee, Nemecko, 7. – 9. 5. 2014, Richtertagung des Bundesamts für Justiz, na tému: 
Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung und andere Regelungen des Internationalen 
Familienrechts, organizátor Bundesamsts für Justiz Bonn, Nemecko, pozvaný príspevok a 
aktívna účasť v diskusii. 

8. Brno, ČR, 20. – 21. 11. 2014, konferencia k 25. výročiu Dohody OSN o právach dieťaťa, 
konaná pod záštitou Michaely Marksové, ministerky prace a sociálnych veci ČR 
a Romana Onderky, primátora mesta Brno, ČR pod názvom „Tradiční jevy a nové 
tendence v oblasti ochrany práv dětí -  praxe participačních práv a kyberšikana.“, 
organizátor Úřad pro medzinárodněprávní ochranu dětí, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Aktuálne procesné garancie ochrany práv detí v medzinárodnom 
a európskom práve.  

9. Olomouc, ČR, 13. 2. 2015, medzinárodná konferencia – program a témy: Výživné, osoby 
v právním smyslu, násilí na procovišti, rekodfikace civilního procesního práva; 
organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii Rekodifikace 
civilného procesního práva, pozvaný príspevok na tému: K procesnému inštitútu 
povolenia vstupu do obydlia dieťaťa súdom v prípade ohrozenia dieťaťa v občianskom 
súdnom konaní – návrh úpravy de lege ferenda na Slovensku. 

10. Tbilisi, Gruzínsko, 5. – 6. 11. 2015, spoločná medzinárodná konferencia – Gemeinsame 
Konferenz – na tému: Eigentum und Rechtssicherheit: Wandel des Eigentumsbegriffs,  
organizátor Štátna univerzita Tbilisi, Gruzínsko,  Max Planck Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht Hamburg, Nemecko, pod záštitou der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), aktívna účasť, pozvaný príspevok 
na tému: Rechtsschutz des Verbrauchers (Eigentümers) vor Folgen der Liberalisierungs-
und Deregulierungschritte. Erfahrungsbericht aus der Slowakei. 

11. Olomouc, ČR, 5. 2. 2016, medzinárodná konferencia „Závazky z deliktů. Právo na 
spravedlivý proces. Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi. Současné trendy v pracovním 
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právu.“, oragnizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v plenárnom zasadnutí, pozvaný 
príspevok na tému: Internacionalizácia a europeizácia rodinného práva a ich vplyv na 
obsah zákona č. 175/2015 Z. z. z 26. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
36/2005 Z. z. o rodine. 

12. Teplice nad Bečvou, ČR, 5. – 7.5.2016 konferencia „Rodičovská odpovědnost“, 
organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť – III. blok konferencie na tému. Koncepce 
rodičovské odpovědnosti a mimosoudní řešení rodičovských konfliktů, pozvaný 
príspevok na tému: Prežarovanie kritérií záujmu dieťaťa podľa čl. 5 zákona o rodine do 
hmotnoprávneho a procesného výkonu rodičovských práv a povinností na Slovensku.  

13. Ľubľana, Slovinsko, 16. 6. 2016,  medzinárodná vedecká konferencia „Varstvo 
potrošnikov pri splatnem poslovanju“, organizátor Právnická fakulta Univerzity 
v Ľubľane, Slovinsko, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému „Common EU rules on 
digital content: Future challenges for domestic legislator“.  

14. Olomouc, ČR, 10. 2. 2017, VII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Olomoucké 
dny soukromého práva“, organizátor UP Olomouc, Právnická fakulta, aktívna účasť 
v plenárnom zasadnutí, pozvaný príspevok na tému: Aktuálne otázky výkladu a aplikácie 
procesnej normy Vyhlášky MS SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých vo svetle judikatúry ESĽP.  

15. Viedeň, Rakúsko, 30. 11. – 1. 12. 2017, jubilejné sympózium – 10 Jahre Forschungsstelle 
für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform 2007 – 2017, téma „Der 
Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007 – 2017 auf die Privatrechtsordnungen der 
CEE-Staaten“, organizátor Viedenská univerzita, Právnická fakulta 
(Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien), aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Der Einfluss des europäischen Verbraucherrechts auf das slowakische 
Schuldrecht. 

16. Olomouc, ČR, 9. 2. 2018, VIII. ročník vedeckej konferencie „Olomoucké dny 
soukromého práva“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému Připravovaná reforma opatrovnictví dospělých a ochrany seniorú v SR a její 
východiska v úpravě ČR. 

17. Brusel – Európska komisia, Belgicko, 2. – 3. 4. 2019, 12th European Forum on the rights 
of the child „Where we are and where we want to go“, výročné fóru o právach dieťaťa, 
organizátor Európska komisia, aktívny účastník v rámci wokrshopov 

18. Viedeň, Rakúsko, 21. – 22. 11. 2019, sympózium „Buchgeld und Bargeld – Die 
Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE-Staaten, Bitcoin und 
andere Kryptowährungen, E-Geld“, organizátor Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität Wien, spoluorganizátor (veranstaltet gemeinsam mit dem)  
Bundesministerium für Verfassung Reformen, Deregulierung und Justiz und der Heinrich 
Graf Hardegg´schen Stiftung, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Die 
zivilrechtlichen Herausforderungen der Kryptowährungen in der Slowakei.  

 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok 

2. Sládkovičovo, 16.-17.11.2008, medzinárodná vedecká konferencia „nadregionálna 
spolupráca Trnavska“, organizátor Vysoká škola v Sládkovičove, pozvaný príspevok 
uverejnený v zborníku v r. 2009 

3. Trnava, 11. 12. 2008, panelová diskusia k 60. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv a 10. výročiu obnovenia PF TU v Trnave „Deň ľudských práv“, PF TU 
v Trnave, pozvaný príspevok 
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4. Modra, 11.-12.5.2010, akcia Slovenskej asociácie poisťovní „Porada právnikov“, 
aktívna účasť – pozvaný príspevok 

5. Trnava, 23. – 24. 9. 2010, medzinárodná vedecká konferencia „Dies Iuris Tyrnaviensis 
– Trnavské právnické dni“, organizátor PF TU Trnava, Katedra občianskeho 
a obchodného práva – organizátor sekcie „Ochrana slabšej strany v súkromnom 
práve“, pozvaný príspevok 

6. Bratislava, 14. 2. 2012, informatívny a pracovný odborný seminár na tému 
Zverejňovanie zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach“, organizátor Bratislavský 
samosprávny kraj, účasť ako prednášajúci 

7. Trnava, 20. – 21. 9. 2012,  medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnavienses 
– Trnavské právnické dni na tému: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej 
teórii a praxi, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok v sekcii č. 1 Voliteľný 
nástroj európskeho súkromného práva ako prejav autonómie vôle na tému: 
(Nad)štandard ochrany spotrebiteľa voľbou nástroja.  

8. Omšenie, 25. – 26. 10. 2012, 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 
organizátor Inštitút vzdelávania MS SR v Omšením, aktívna účasť a prednáška na 
tému: Koncepčné otázky návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. 
z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

9. Omšenie, 25. – 26. 10. 2012, 6. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 
organizátor Inštitút vzdelávania MS SR v Omšením, aktívna účasť a prednáška na 
tému: Doterajšie skúsenosti s výkonom rozhodnutí pri maloletých deťoch po 1. januári 
2012. 

10. Trnava, 14. 2. 2013, medzinárodná konferencia podporená z prostriedkov Visegrad 
Fund na tému: „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový 
právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod.“, organizátor MU Brno, 
Univerzita Eotvosa Loránda Budapešť, Sliezska univerzita v Katowiciach a TU 
Trnava, pozvaný príspevok – aktívna účasť, téma: „Voľba CESL: Vyšší štandard 
ochrany spotrebiteľa?“. 

11. Trenčín, 5. 4. 2013, odborný seminár v rámci realizácie programu vzdelávania 
Slovenskou advokátskou komorou k Novele Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z. z. 
s účinnosťou od 1.2.2013, organizátor SAK a OZ Klub právnikov mesta Trenčín, 
vyžiadaná prednáška  

12. Bratislava, 13. 9. 2013, odborné stretnutie – workshop „Zákon o rodine – námety na 
novelu“,  organizátor Národná rada SR, výbor pre sociálne veci, diskutujúci 
a prednášajúci – téma: Doterajšia prax výkonu rozhodnutí pri maloletých po novele 
OSP č. 388/2011 Z. z. Úvahy de lege ferenda. 

13. Smolenice, 19. – 20. 9. 2013, medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho 
právnické dni na tému „Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve“, organizátor 
Nadácia Š. Lubyho a PF TU Trnava, pozvaný príspevok v rámci plenárneho 
zasadnutia na tému: Súčasné výzvy pre národného a európskeho normotvorcu 
v ochrane spotrebiteľov služieb cestovného ruchu.  

14. Omšenie, 12. 11. 2013, konferencia organizovaná Justičnou akadémiou SR v rámci 
realizácie projektu APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv“ 
na tému: „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do 
kontraktačného proces.“, pozvaný príspevok na tému: K možnostiam súdneho testu 
súladu správania sa s dobrými mravmi vo vzťahu k spotrebiteľovi. 

15. Trnava, 14. 11. 2013, medzinárodná vedecká konferencia „Náboženské vyznanie 
rodičov a najlepší záujem dieťaťa“, organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej 
slobody PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva a Katedra teórie 
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práva, pozvaný príspevok na tému Najlepší záujem dieťaťa vs. Právo rodičov 
vychovávať dieťa v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.  

16. Bratislava, 9. 12. 2013, workshop na tému „CEDAW Dohovor a Istanbulský dohovor 
– šanca ako zastaviť násilie páchané na ženách“, organizátor občianske združenie 
Možnosť voľby v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
MPSVR SR, diskutujúci 

17. Bratislava, 3. 3. 2014,  odborné podujatie k príprave časti Celoštátnej stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí, organizátor MPSVaR 
SR, diskutujúci a prednášajúci na tému: Doložka vplyvov – mechanizmus posúdenia 
dopadu novo - pripravovanej legislatívy na dieťa a rodinu; 

18. Banská Bystrica, 7. – 8. 4. 2014, séria wokrshopov – 1. vzdelávacie stretnutie 
sociálnych pracovníkov z detských domovov – organizátor Fórum riaditeľov 
a zamestnancov detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, odborný prednášajúci na workshope „Vybrané oblasti z občianskeho 
práva procesného a z rodinného práva na účely sociálnej práce v zariadení“. 

19. Omšenie, 22. – 23. 9. 2014, odborný seminár Aktuálna rozhodovacia činnosť 
špecializovaných rodinných senátov, organizátor Justičná akadémia SR, odborný 
lektor seminára (témy: K novému medzinárodnému mechanizmu ochrany práv detí 
v podmienkach SR: Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre 
oznámení (sťažností); Vybrané problémy rozhodovania poručenských vecí s cudzím 
prvkom, prehľad pripravovaných legislatívnych zámerov v oblasti rodinného práva  
a procesného práva. 

20. Trnava, 25.-26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické 
dni/Dies Iuris Tyrnavienses na tému Rozhodovacia činnosť národných, 
medzinárodných a európskych súdov, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť 
v sekcii občianske a obchodné právo na tému: Súčasné vývojové tendencie princípov 
a pravidiel národného, európskeho a národného civilného procesu; pozvaný príspevok 
na tému: Aktuálne procesné garancie ochrany práv detí v medzinárodnom 
a v európskom práve.  

21. Podbanské a Ostrava, 7. – 10. 10. 2014, odborná konferencia Asociácie prednostov 
úradov miestnej samosprávy v SR „Aktívny občan v modernej európskej samospráve“ 
s podtitulom „Zosúladenie rodinného a pracovného života“, organizátor APÚMS 
v SR, aktívna účasť v panelovej diskusii (9. 10. 2014), téma diskusie:  Zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám dnes a zajtra. 

22. Trenčín, 16. 1. 2015, seminár v rámci realizácie programu vzdelávania SAK pre 
advokátov vykonávajúcich pôsobnosť v obvode Trenčianskeho kraja pod názvom 
„Vybrané témy rodinného práva“, organizátor SAK a občianske združenie Klub 
právnikov mesta Trenčín, prednášajúci, aktívna účasť 

23. Demänovská Dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár „Konvergencia a divergencia 
zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, organizovaná v rámci 
riešenia projektu VEGA 1/0256/12, Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU 
Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Aktuálne otázky občianskeho 
súdneho konania pri výkone rozhodnutí vo veci maloletých. Prax a výzvy de lege 
ferenda.  

24. Omšenie, 2. – 3. 3. 2015, vzdelávacie podujatie „Aktuálna aplikačná prax v oblasti 
spotrebiteľského práva“, organizátor Justičná akadémia SR Bratislava, aktívna účasť - 
lektor podujatia. 

25. Trnava, 27. – 29. 5. 2015, celokrajský seminár sudcov Krajského súdu v Trnave 
a sudcov okresných súdov v jeho obvode, organizátor Inštitút vzdelávania MS SR, 
aktívna účasť ako lektor  so zameraním na tému: Aktuálna aplikačná prax v oblasti 
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spotrebiteľského práva, zásadné zmeny v občianskom zákonníku a súvisiacich 
predpisoch , aktuálne zmeny právnych predpisov zamerané na ochranu práv 
spotrebiteľa. 

26. Omšenie, 1. – 2. 6. 2015, vzdelávacie podujatie na tému: „Aktuálna rozhodovacia 
činnosť špecializovaných rodinných senátov“, organizátor Justičná akadémia SR 
Bratislava, aktívna účasť, lektor podujatia, prednášky na tému: K aktuálnej zmene 
zákona o rodine; Občianskeho súdneho poriadku a zákona o sociálnoprávnej ochrane 
detí a mládeže; K novému medzinárodnému mechanizmu ochrany práv detí 
v podmienkach Slovenskej republiky; Vybrané problémy rozhodovania poručenských 
vecí s cudzím prvkom, prehľad prepravovaných legislatívnych zámerov v oblasti 
rodinného práva a procesného práva. 

27. Banská Bystrica, 5. 6. 2015, konferencia pod názvom „Práva dieťaťa a ich 
dodržiavanie v konaní pred slovenskými orgánmi verejnej moci“, organizátor 
Univerzita M. Bela v B. Bystrici a OZ Šťastné detstvo Pohorelá, aktívna účasť, 
pozvaný príspevok na tému: Vybrané otázky práv detí vo svetle vládneho návrhu 
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 

28. Bratislava, 16. 6. 2015, konferencia „Partnerstvo sa skončilo, rodičovstvo zostáva, pod 
záštitou verejného ochrancu práv JUDr. Jany Dubovcovej.“, organizátor Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, aktívna účasť, pozvaný 
prednášajúci (I. blok prezentácií). 

29. Podbanské, 6. – 7. 10. 2015, odborná konferencia s podtitulom „Spoločne riešme 
aktuálne problémy samosprávy“, organizátor Združenie miest a obcí SR a Asociácia 
prednostov úradov miestnej samosprávy v SR v rámci riešenia projektu ESF 
„Zamestnanosť a sociálna inkluzia“, aktívna účasť ako prednášateľ v panelovej 
diskusii k aktuálnym úlohám samosprávy pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a k novým povinnostiam miest a obcí s účinnosťou od 1.12.2015. 

30. Pezinok, 13. 10. 2015, celoslovenské podujatie – odborný seminár na tému: „Obete 
trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov.“,  
organizátor Justičná akadémia SR Pezinok, aktívna účasť, odborné vystúpenie ako 
lektor, pozvaný príspevok na tému: „Právo dieťaťa žiť v prostredí bez násilia 
v kontexte novely zákona o rodine s účinnosťou od 1. 1. 2016.“ 

31. Trnava, 10. 11. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Trestné právo Európskej 
únie a jeho dopad na stíhanie mládeže.“, organizátor Katedra trestného práva 
a kriminológie PF TU Trnava, v rámci riešenia projektu VEGA 1/0315/14, aktívna 
účasť, pozvaný príspevok na tému: Garancie a rešpekt najlepšieho záujmu dieťaťa 
v trestnom procese – možná inšpirácia novelou zákona o rodine s účinnosťou od 1. 1. 
2016? 

32. Omšenie, 1. – 2. 12. 2015, 12. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 
organizátor MS SR, lektor podujatia 

33. Bratislava, 14. 4. 2016, workshop na tému ako zvýšiť povedomie o dôležitosti 
jazykových dát, ktorými disponujú verejné inštitúcie, organizátor ELRC (European 
Language Resource Coordination) Slovensko, pozvaný prednášajúci na tému: 
K vybraným právnym aspektom opakovaného použitia informácií verejného sektora 
po ostatnej novele zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2016. 

34. Liptovský Mikuláš, 20. – 21. 9. 2016, konferencia „Spoluprácou v prospech dieťaťa“, 
organizátor Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum 
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riaditeľov a zamestnancov detských domovov, Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, aktívna účasť, vyžiadaná prednáška na tému: Práva detí a ich výsostné 
postavenie vo svetle zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach detí. 

35. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – 
právne postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody pri PF TU Trnava a Ústav pre konfesné 
právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, 
Ukrajina, v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Najlepší záujem dieťaťa vo svetle slobody myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania.  

36. Bojnice, 7. – 8. 11. 2016, odborné podujatie v rámci projektu „Zvyšovanie právneho 
vedomia starších a prevencia v boji proti zneužívaniu a porušovaniu ich práv“ 
podporené MV SR a MZVaEZ SR pod názvom: „Zneužívanie a násilie na starších – 
nový fenomén v spoločnosti“, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: „Násilie na 
senioroch vo svetle rodinného, občianskeho a trestného práva“. 

37. Podbanské, 30. – 31. 3. 2017, odborná konferencia APÚMS v SR pod názvom 
„Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy“, organizátor Asociácia prednostov 
úradov miestnej samosprávy v SR, aktívna účasť v III. časti programu konferencie -  
v panelovej diskusii na tému: Princíp otvoreného vládnutia a pripravovaná novela 
infozákona v podmienkach samosprávy.  

38. Bojnice, 5. – 6. 9. 2017, odborné podujatie „Zneužívanie a násilie na starších – nový 
fenomén v spoločnosti“, organizátor občianske združenie Fórum pre pomoc starším – 
národná sieť so sídlom v Prievidzi, aktívna účasť ako prednášajúci, téma prednášky: 
Právne aspekty násilia na senioroch v platnom práve.  

39. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ 
na tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of 
Law – Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna 
účasť v sekcii občianskeho a obchodného práva na tému: Zájazdy, spojené cestovné 
služby a súvisiace podmienky podnikania v cestovnom ruchu, pozvaný príspevok na 
tému: Zmluva o zájazde, zatváranie zmluvy o zájazde a predzmluvné informačné 
povinnosti, zmena ceny, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu. (spoluautor: Jurčová, 
M., PF TU Trnava) 

40. Trnava, 31. 1. 2019, konferencia pod záštitou ministra spravodlivosti SR „Zneužívanie 
a násilie na starších. Nový fenomén spoločnosti.“, organizátor TU v Trnave, Právnická 
fakulta, Trnavský samosprávny kraj, Fórum pre pomoc starším, TU, Trnava, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce, aktívna účasť,  príspevok na tému: Právne aspekty 
fyzického, psychického a ekonomického násilia na senioroch – platná legislatíva 
a možné legislatívne návrhy.  

41. Bratislava, 4. 4. 2019, konferencia „Najlepší záujem dieťaťa pri rozhodovaní 
o maloletých“, organizátor Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  aktívna 
účasť, pozvaný príspevok na tému: Zohľadňovanie „najlepšieho záujmu dieťaťa“ pri 
výklade príslušných ustanovení Zákona o rodine.  

42. Trnava, 10. 5. 2019, sympózium „Využitie európskych hodnôt a princípov európskeho 
súkromného práva pri akcente sociálnej funkcie slovenského súkromného práva“, 
organizátor Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, aktívna účasť, 
príspevok na tému „Integrácia noriem so sociálnou funkciou do všeobecnej časti 
Občianskeho zákonníka“.  

43. Prešov, 23. 9. 2019, prvá konferencia organizovaná Krajským súdom v Prešove pod 
záštitou predsedníčky KS v Prešove s názvom „Vývoj rodinného práva a prvé 
aplikačné poznatky z pilotných súdov v tejto oblasti“, organizátor Krajský súd 
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v Prešove, aktívna účasť, príspevok na tému: Legislatívny rámec SR k implementácii 
princípov Cochemského modelu.  

44. Trnava, 5. 12. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „30 rokov Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa“, organizátor TU, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na 
tému: „Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia 
platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa.“ 

45. Bratislava, 26. 10. 2020, on-line workshop na tému „Gold plating v oblasti ochrany 
spotrebiteľa“, organizátor KPMG in Slovakia, aktívna účasť prostredníctvom aplikácie 
MS Teams na tému: Pripravovaná nová právna úprava v oblasti ochrany spotrebiteľa – 
kúpa digitálneho obsahu a zmeny v podmienkach zodpovednosti za vady pri kúpe 
tovarov. 

46. Bratislava, 17. 12. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia II. ročník na tému 
„Medicína a právo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť“, organizátor Inštitút 
medicínskeho práva pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave, on-line aktívna účasť, 
príspevok na tému: Medicínske právo a výzvy zákonodarcu v opatreniach na boj 
s koronavírusom SARS-CoV-2. 

47. Bratislava, 24. – 26. 3. 2021, on-line medzinárodný seminár „Legal capacity and 
Supported decision“, organizovaný v rámci riešenia projektu – Transnational Project  
AD-Choisir Erasmus+:2018-1-FR01-KA204-047834, aktívna účasť - expert za SR, 
príspevok na tému: The preparatory work on the law on guardianship of adults in 
Slovakia.  

48. Bratislava, 27. 5. 2021, konferencia pod názvom „Najlepší záujem dieťaťa ako 
hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu 
o maloletých“, organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta v rámci riešenia projektu 
VEGA 1/0530/20, aktívna účasť, príspevok na tému: Presah hmotnoprávneho 
ukotvenia záujmu dieťaťa v zákone o rodine (čl. 5) na procesný postup súdu. 

49. Trnava, 16. 10. 2021, 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti, organizátor Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Právno-medicínske aspekty poskytovania 
paliatívnej starostlivosti na Slovensku.  

50. Bratislava, 11. 11. 2021, konferencia SLASPO fórum 2021, organizátor Slovenská 
asociácia poisťovní (SLASPO), aktívna účasť v časti pod názvom „Zmeny v zákone 
o PZP“, príspevok na tému: Náčrt legislatívnej iniciatívy a právno-komparatistické 
východiská zmien.  

 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. Smolenice, 17.-18.9.2009, medzinárodná vedecká konferencia „X. Lubyho právnické dni 

– Reforma súkromného práva v strednej a východnej európe“, organizátor Nadácia 
Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so Spolkom Facultas Nova 
pod záštitou predsedu SAV, účasť  

2. Trnava, 25.3.2010, prednáška „Georgian-Russian Conflict: Cpmplicated history, tricky 
present and prospective future?“, prednáša M.A. Valer Lomuashivili, organizátor Katedra 
medzinárodného práva a európskeho práva PF TU Trnava, účasť 

3. Terchová, 2.-4. 2. 2011, stretnutie katedier občianskeho práva SR a ČR spolu s odborným 
seminárom na tému Občianske právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 
Trnava, účasť 

4. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické 
dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy 
v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, účasť 
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5. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 
moderátor plenárneho zasadnutia, účasť 

6.  
 
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. Varšava, Poľsko, 9. 10. 11. 2011, medzinárodná konferencia „European Contract Law – 

unlocking the internal market potential for growth“, organizátor Ministerstvo 
spravodlivosti PR a EU, účasť 

2. Brusel, Belgicko, 21. 2. 2014, odborný seminár „IMPACT - Improving and Monitoring 
Protection systems Against Child Trafficking and exploitation“ organizátor Európska 
komisia Brusel, účasť 

 
Akademické funkcie: 
--- 
 
Účasť v rigoróznom konaní: 
 
- člen skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na PF TU Trnava (od 31.3.2011) 
 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
 
09/2017          člen Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Občianske právo 

na TU V Trnave, Právnickej fakulte, menovanie dekanom fakulty od 1. 9. 2017 
 
 
Školiteľ doktorandského štúdia: 
 

- školiteľ v študijnom dobre 3.4.6.  pracovné právo doktorandského študijného programu 
Pracovné právo, schválenie vo VR TU, Právnickej fakulty v roku 2011 

 
- školiteľ v študijnom dobre 3.4.11.  občianske právo doktorandského študijného 

programu Občianske právo, schválenie vo VR TU, Právnickej fakulty zo dňa 30. 11. 
2018 (máj 2019 – schválenie v rámci sumarizácie a aktualizácie) 

 
Školiteľ:  
 
- školiteľ doktoranda PF TU Trnava Mgr. Petra Mészárosa, študijný program Pracovné 

právo, od ak. roka 2010/2011 – 2013/2014, úspešná obhajoba 25. 8. 2014. 
- školiteľ doktorandky PF TU Trnava Mgr. Kataríny Procházkovej, študijný program 

Pracovné právo, od ak. roka 2011/2012 – 2014/2015, úspešná obhajoba 7. 11. 2014. 
 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 
--- 
 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
 
1. projekt VEGA MŠ SR č. 1/0665/10 „Europeizácia slovenského súkromného práva na 

pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu 
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súkromného práva európskych právnych poriadkov“, doba riešenie 2010-2011, člen 
riešiteľského kolektívu 

2. projekt VEGA -  MŠ SR  1/0505/14  „Princípy nadnárodného civilného procesu, ich 
perspektívy a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda, doba 
riešenia 2014-2016, člen riešiteľského kolektívu 

3. projekt APVV-14-0061 pod názvom „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 
súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, odbdobie riešenia 2015-
2019, člen riešiteľského kolektívu 

4. medzinárodný výskumný projekt „The Perspectives of the Europeanization of the Law of 
Succession“, No. JLS/CJ/2007-1/28-30-CE022255300-62, projekt pre Európsku komisiu, 
hlavný riešitelia projektu: Univerzita vo Vilňuje, Litva, Shool of Business Administration 
TURIBA, Litva a The Kozminski Unviersity Warszawa, Poland, doba riešenia 2009 – 
2010, prizvaný expert za SR, autor  analýzy slovenského dedičského práva. 

5. medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 
Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 
JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Jozef 
Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre potreby 
Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie Trans Euroep 
Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho 
súkromného práva". (rok 2012). 

6. spolupráca pri spracovaní štúdii v rámci analýzy plnenia záväzkov v  oblasti ochrany práv 
dieťaťa Slovenskou republikou – projekt MZV SR schválený v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2013 Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd 
LP/2013. 

7. medzinárodný projekt: DAPHNE PROJECT 05-1/125/W -  2 PROTECTING WOMEN 
FROM THE NEW CRIME OF STALKING: A COMPARISON OF LEGISLATIVE 
APPROACHES WITHIN THE EUROPEAN UNION. 

8. medzinárodný projekt prof. Dr. Christiane Wenderhorst, LL.M., European Law Institut,  
University of Vien, Faculty of Law, názov projektu: „Empowering European Families – 
Towards more party autonomy in European family and succession law“, financovaný EÚ, 
účasť na projekte ako národný korešpondent za SR, potvrdenie apríl 2016 

9. účasť v domácom projekte ako „expert projektovej aktivity“, prizvanie ZMOS-u 
(Združenie miest a obcí Slovenska) ako žiadateľ a riešiteľ projektu na riešenie projektu – 
projektovej aktivity „Včasná intervencia“, ktorý je riešený v rámci Národného projektu 
„Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ zadávateľ Európsky sociálny fond EÚ 
v rámci výzvy Operačný program Efektívna verejná správa (vyhlasovateľ Ministerstvo 
vnútra SR) , doba od 2018 - 2021 

 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
- Člen Viedenského pracovného kruhu (Forschungsstelle für Europäische 

Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform), Uniwärsitet Wien.  
- Národný expert „Expertnej skupiny pre práva dieťaťa (Expert group on the rights of the 

child) v rámci Európskej komisie v Bruseli, Belgicko, (od roku 2013 až doteraz). 
- Člen expertnej komisie pre európske rodinné právo – „Experts – Commission on  

European Family Law, Utrecht, Holandsko, (od roku 2014 – doteraz) 
- Člen expertnej skupiny „EXPERT GROUP ON ePROCUREMENT - CONTRACT 

REGISTERS SUBGROUP“ pri Európskej Komisii za SR (r. 2018)  
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- Člen skupiny „FLEC – Family Law in Europe Community“, zakladateľ – skupina pracuje 
pri Vrije University Amsterdam, Netherlands, zakladajúci míting Február 2019, 
organizátor -prof. Mr. M.V. Antokolskaia, 

 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
- Člen Rady kvality Právnickej fakulty TU v Trnave, menovanie od 1. 1. 2016 dekankou 

fakulty 
- Zástupca Ministerstva spravodlivosti SR v Národnom koordinačnom stredisku pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch 
- Člen pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež pre prípravu a finalizáciu časti 

Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv detí.   
- Člen Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, menovanie 

predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR, od  september 2020,  
- Vymenovanie za kariérového poradcu Rady kariérových poradcov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty ako poradný orgán dekana fakulty, od 01.02.2021 (podľa čl. 1 ods. 3 
Rozhodnutia dekana TU, PF č. 5/2021) 

- „posudzovateľ projektov KEGA“, vypracovanie odborného posudku k žiadosti o dotáciu 
na nový projekt KEGA č. 036EU-4/2022 s názvom „Vysokoškolská učebnica 
Spotrebiteľské právo ako súčasť inovácií vo výučbe spotrebiteľského práva“, rok 2021 

- „člen interného právnického tímu univerzity“, menovanie rektorom TU v Trnave, 
december 2021 (tím pracuje na základe schváleného projektu MŠVVaŠ SR „Inovovanie 
vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania TU v Trnave rozvojom 
personálnych kapacít, revíziou vnútorných predpisov a aktov univerzity a systémovým 
vzdelávaním vo forme e-learningových kurzov:“) 

 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
 
Od 9. 10. 2010 do 8. 10. 2012 – predseda ak hoc komisie pre veci vyplývajúce zo zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, menovanie ministerkou spravodlivosti, október 2010 
 
20. 6. 2012 - podpredseda osobitnej  komisie (poradný orgán ministerstva spravodlivosti SR) 
pre veci vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov, vymenovanie Ministerstvo spravodlivosti SR (od 2012). 
 
1. 6. 2015 – predseda osobitnej komisie pre veci vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám, menovanie ministrom spravodlivosti SR - T. Borec (od 
2015) 
 
Člen pozorovateľskej skupiny na vypracovanie štúdie o účasti detí v súdnom procese pri 
Európskej komisii (Steering Group meeting study to collect data on children's involvement in 
justice), (od roku 2013 až doteraz). 
 
Predseda pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR na prípravu  návrhu novely 
zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a mládeže. 
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9. 11. 2015 – člen Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri Ministerstve 
spravodlivosti SR, menovanie ministrom spravodlivosti T. Borecom, (od 2015 – doteraz). 
 
20. 6. 2021 – člen pracovnej skupiny pre rekodifikáciu rodinného práva, menovanie jún 2021 
v súlade s čl. 1 ods. 2 Štatútu pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva 
ministerkou spravodlivosti SR 
 
Členstvo vo vedeckých radách: 
––- 
 
Členstvo v redakčných radách: 
 
- člen redakčnej rady medzinárodného časopisu FAMRZ – Zeitschrift für das gesamte 
Familienrecht, vydavateľ Verlag Ernst und Werner Gieseking GmbH Regensburg, 
Deutschland, pISSN 0044-2410, oblasť zamerania: Zu aktuellen Entwicklungen im 
slowakischen Familienrecht in den Jahren 2020 – 2021, od roku 2020 
 
Organizácia vedeckej činnosti: 

1. Smolenice, 17.-18.9.2009, medzinárodná vedecká konferencia „X. Lubyho právnické 
dni – Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe“, organizátor 
Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so Spolkom 
Facultas Nova pod záštitou predsedu SAV, člen organizačného výboru 

2. Trnava, 25.3.2010, prednáška „Georgian-Russian Conflict: Cpmplicated history, 
tricky present and prospective future?“, prednáša M.A. Valer Lomuashivili, 
organizátor Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU Trnava,  
spoluorganizátor 

3. Trnava, 23. – 24. 9. 2010, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnaviensis 
– Trnavské právnické dni – „Právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 
Trnava, člen organizačného výboru 

4. Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“, 
organizátor PF TU Trnava, moderátor I. bloku súkromnoprávnej sekcie – pracovné 
právo 

5. Smolenice, 19. – 20. 9. 2013, medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho 
právnické dni na tému „Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve“, organizátor 
Nadácia Š. Lubyho a PF TU Trnava, člen organizačného výboru konferencie 

6. Trnava, 14. 11. 2013, medzinárodná vedecká konferencia „Náboženské vyznanie 
rodičov a najlepší záujem dieťaťa“, organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej 
slobody PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva a Katedra teórie 
práva, člen vedeckého výboru konferencie a moderátor  

7. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho 
právnické dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok 
nápravy v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, 
člen vedeckého výboru 

8. Trnava, 02/2018 -  menovanie za člena organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Trnavské právnické dni 2018 na tému „Právny štát- medzi 
vedou a umením“, menovanie február 2018, termín konferencie: 20. – 21. 9. 2018 

9. Trnava, 5. 12. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „30 rokov Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa“, organizátor TU, Právnická fakulta, člen organizačného výboru, 
člen vedeckého výboru.  
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10. Bratislava, 18. 9. 2019, odborný seminár pod záštitou ministra spravodlivosti SR na 
tému „Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – De lege lata. De lege ferenda“, 
organizátor MS SR, organizátor za MS SR a PF TU Trnava 

11. Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, člen komisie v sekcii Súkromné právo 

 
 
 

 
 
Najvýznamnejšie výsledky: 
 
Ocenenie:  

- Ministerstvo spravodlivosti SR a Justičná revue udelili cenu „Cenu Karola Planka pre 
študentov za rok 2005“, apríl 2006 

- Trnava, 12. 11. 2020 – udelenie ocenenia Trnavskej univerzity v Trnave „Cena 
Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“, udelené v rámci  
385. Výročia slávnostného otvorenia Universitas Tyrnaviensis, ocenenie udelil rektor 
TU.  

-  
 

 
Iné: 
 
Vyžiadaná prednáška: 
 
- Brusel, Belgicko, 13. 3. 2018 – vyžiadaná prednáška v rámci zasadnutia expertnej skupiny 
- Expert Group on eProcurement – Contract Registers subgroup na tému: The Register of 
Contracts in the Slovak Republic. 
 
Študijné pobyty, stáže, školy práva:  
- 15. 8. 2006 - 31. 8. 2006 – letný kurz európskeho práva, Alpbach, Rakúsko 
- 10. 2006 -  31. 07. 2007 – výskumný pobyt, Katedra občianskeho, obchodného 

a pracovného práva, Právnická fakulta Univerzita Tübingen, Nemecko 
- 2007 – 15. 06. 2008 – výskumný pobyt Katedra občianskeho a obchodného práva, 

Právnická fakulta Univerzita Basel, Švajčiarsko 
- 31. 8. 2014 - 10. 9. 2014 - prednáškový zahraničný pobyt na Právnickej fakulte 

Dostojevského Univerzity v Omsku, Rusko. I. ročník letnej školy práva zameraný na 
európske právne štúdie. Vystúpenie s prednášku na tému: European Family Law. 

- 23. – 30. 8. 2015 – prednáškový zahraničný pobyt na Právnickej fakulte Dostojevského 
Univerzity v Omsku, Rusko. II. ročník letnej školy práva. Vystúpenie s prednáškou ako 
lektor na tému: „European and International Family Law.“ 

- 19. – 29. 7. 2017 – výskumný pobyt na Max-Planck_Institu für ausländisches und 
internationales Privatrecht, Hambur, Nemecko (chýba potvrdenie) 

 
Lektorská činnosť:  
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vedenie špecializovaných seminárov zameraných na zverejňovanie zmlúv, faktúr 
a objednávok, metodické pokyny k novelám zákona o slobode informácií, 
prostredníctvom Inštitútu vzdelávania Bratislava, externý lektor: 
- Bratislava, 27, 2. 2013, Banská Bystrica, 15. 1. 2013, Košice, 16. 1. 2013, Žilina 17. 1. 

2013 – téma seminárov:  „Nakladanie informáciami verejného sektora“ 
- B. Bystrica, Bratislava, Žilina, Košice – mesiac február 2014 - téma seminárov: 

Nakladanie s informáciami verejného sektora. 
- Bratislava, 3. 10. 2014, špecializovaný seminár „Aplikačné nedostatky infozákona 

v praxi. Judikatúra a aplikačná prax platná k 1.1. 2014. 
- Košice, 12. 12. 2014, špecializovaný seminár „Aplikačné nedostatky infozákona 

v praxi. Judikatúra a aplikačná prax platná k 1.1. 2014. 
- Žilina, 8. 12. 2015, špecializovaný seminár „Nové povinnosti v súvislosti 

s sprístupňovaním informácií na opakované použitie od 1. decembra 2015 (metodický 
výklad k novele zákona 

- Košice, 9. 12. 2015, špecializovaný seminár „Nové povinnosti v súvislosti 
s sprístupňovaním informácií na opakované použitie od 1. decembra 2015 (metodický 
výklad k novele zákona 

- Bratislava, 16. 12. 2015, špecializovaný seminár „Nové povinnosti v súvislosti 
s sprístupňovaním informácií na opakované použitie od 1. decembra 2015 (metodický 
výklad k novele zákona 

- Omšenie, 18. – 19. 1. 2016, seminár „Aplikácia zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám v praxi“ 

 
lektorská činnosť prostredníctvom Ekonomickej univerzity v Bratislave (pod záštitou 
Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstvom vnútra, PF TU Trnava, 
Združenia miest a obcí SR, Združenia hlavných kontrolórov a Úniou miest SR) 
- 7. 10. 2015 – akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov  - 

prednášaná téma (6 hodín): Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v 
znení neskorších úprav a doplnkov, miesto konania Bratislava 

- 28. 10. 2015 - akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov – 
lektor – (6 hodín) – téma: Hlavný kontrolór ako verejný činiteľ v územnej 
samospráve, postihnuteľnosť verejnej funkcie. Časť: Zákon č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších úprav a doplnkov, Bratislava 

- 2. 7. 2016 – základný kurz pre akreditované špecializované modulárne vzdelávanie pre 
kontrolórov verejne správy – (3 hodiny) – téma: Zákon č. 211/2000 o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších úprav a doplnkov, miesto konania 
Bratislava 

 
Lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR, Pezinok:  
 

- 5. 9. 2016 – lektor, celoslovenské vzdelávacie podujatie,  organizátor Justičná 
akadémia SR Pezinok, prednesená prednáška s diskusiou na tému: Legislatívne práce 
a východiská Vyhlášky MS SR č. 207/2016 Z. z. z 27. 6. 2016, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 
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- 14. 12. 2016 – lektor, celoslovenské vzdelávacie podujatie na tému: „Výkon 
rozhodnutia vo veciach maloletých detí“, organizátor Justičná akadémia SR Pezinok, 
prednesená prednáška s diskusiou na tému: Legislatívne práce a východiská Vyhlášky 
MS SR č. 207/2016 Z. z. z 27. 6. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu 
rozhodnutia vo veciach maloletých 

- 18. 1. 2017 – lektor, celoslovenské vzdelávacie podujatie na tému: „Právo na slobodný 
prístup k informáciám“, organizátor Justičná akadémia SR Pezinok, prednesené 
prednášky s diskusiou na témy:  
• Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z. z..  
• Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií.  
• Povinné zverejňované zmluvy.  
• Princíp transparentnosti zmluvných vzťahov ako ideový základ prieniku 

súkromného práva a práva na informácie.  
• Pojmové znaky povinne zverejňovanej zmluvy.  

- 16. 4. 2018 – lektor, celoživotné vzdelávanie – celoslovenské podujatie JA SR 
Pezinok, téma prednášky: Infožiadosti vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe“, 
organizátor Justičná akadémia SR Pezinok 

 
Lektorská činnosť  pre Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii: 

- Bratislava, 23. 5. 2018, lektor v rámci odborného podujatia - II. odborný blok: 
Reforma opatrovníckeho práva v SR a posudzovanie obmedzenia spôsobilosti na 
právne úkony v súdnoznaleckej praxi, organizátor Znalecká akadémia Bratislava 

 
 
Iná lektorská: 

- Tatranské Zruby, 24. – 25. 11. 2016, lektor v rámci podujatia podporeného 
Ministerstvom spravodlivosti SR, - Inštruktážno-metodické zamestnanie 
k problematike postupu štátnych úradníkov pri odobrení dieťaťa, prednášajúci 

- Bratislava, 17. – 18. 2. 2017, lektor počas odborného vzdelávania novoprijatých 
poradkýň pracujúcich na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, organizátor 
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie; vedenie 
tréningov s názvom „Právne minimum v oblasti civilného, rodinného práva 
a sociálnoprávnej ochrany detí pre poradkyne pre ženy vytavené násiliu“, lektorská 
činnosť v rámci projektu podporená Inštitútom pre výskum práce a rodiny SR 

- Bratislava, 22. – 23. 6. 2017 – lektor seminára „Aplikačné problémy CSP a CMP 
v poručenských konaniach“, organizátor Asociácia rodinných sudcov so sídlom 
v Bratislave, téma prednášky: Aktuálne problémy vyhlášky MS SR 207/2016. 

- Častá – Papiernička, 8. – 10. 10. 2018 – lektor seminára organizovaného Kanceláriou 
verejného ochrancu práv, odborné vzdelávania v oblasti občianskeho a rodinného 
práva (10. 10. 2018) 

- Bratislava, 12. 3. 2019, lektor v rámci vzdelávacieho seminára „O zákone č. 170/2018 
Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach 
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (praktické 
dopady na činnosť CK a CA), organizátor SACKA, prednáška na tému: Zákon 
o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach 
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podnikania v cestovnom ruchu – nové výzvy a nuancy občianskoprávnej legislatívy 
pre prax.  

- Bratislava, 31. 5. – 4. 6. 2021 – lektor vzdelávacieho podujatia na tému „Odborné 
minimum“ (získanie znalostí potrebných na výkon znaleckej, tlmočníckej alebo 
prekladateľskej činnosti),  organizátor Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii 
a Psychiatrii, spol. s. r. o. Témy vystúpenia: Význam znalca a znaleckého posudku 
v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Aktuálne zmeny 
v zdravotníckom práve. 

- Bratislava, 14. 9. 2021, lektor, online informačný seminár s tematickým názvom 
„Opatrovníctvo dospelých v podmienkach samosprávy – aktuálne legislatívne zmeny“, 
organizátor Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), organizovaný v rámci 
národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy – operačný program 
Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu, pozvaný ako lektor na tému: 
Opatrovníctvo – aktuálne legislatívne zmeny. 

Iné: 
Ďalšie vzdelávanie:  

- 2. - 3. 6. 2015 – absolvovanie školenia „Inštitucionálno-procedurálna príprava, modul 
PRES MAXIMUM, miesto Bratislava, organizátor Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR, v rámci riešenia národného projektu Zvyšovanie kvality 
výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ – príprava na predsedníctvo 
SR v Rade EÚ, finančná podpora z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. 

- Brusel, Belgicko, júl 2015, absolvovanie odbornej vzdelávacej stáže v Bruseli 
v rámci riešenia národného projektu „Zvyšovanie kvality výkonu zamestnancov 
štátnej správy v oblasti agendy EÚ – príprava na predsedníctvo SR v Rade EÚ, 
finančná podpora z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. 

- Člen slovenskej delegácie pre obhajobu kombinovanej tretej až piatej periodickej 
správy SR počas 2116. a 2117. zasadnutia Výboru pre práva detí v Ženeve v dňoch 24. 
– 25. 5. 2016 

 
Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, účasť v medzinárodných projektoch 
ako národný expert: 
 
Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 
JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Jozef 
Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre potreby 
Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie Trans Euroep 
Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho 
súkromného práva" (rok 2012). 
	
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. - národný expert Slovenskej republiky v 
expertnej skupine Európskej komisie pre práva dieťaťa - Expert group on the rights of the 
child, (od roku 2013 až doteraz). 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. - národný expert Slovenskej republiky - člen 
pozorovateľskej skupiny na vypracovanie expertízy o účasti detí v súdnom procese pri 
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Európskej komisii - Steering Group meeting study to collect data on children's involvement in 
justice, (od roku 2013 až doteraz). 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. - národný expert Slovenskej republiky - člen 
expertnej skupiny Rady EÚ pre vypracovanie analýzy návrhu novely nariadenia (ES) č. 
261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá  systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov  - Proposal 
for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
amending Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rule s on compensation and 
assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of 
flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of 
passengers and their baggage by air, (od roku 2013 až doteraz). 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. - národný expert Slovenskej republiky - člen 
expertnej skupiny Rady EÚ pre vypracovanie analýzy návrhu novely Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z  26. júna 2013 , ktorou sa mení smernica 2003/98/ES 
o opakovanom použití informácií verejného sektora  - DIRECTIVE 2013/37/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 amending Directive 
2003/98/EC on the re-use of public sector information, (od roku 2012 až doteraz). 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. – národný expert SR medzinárodného projektu 
„Empowering European Families – Towards more party autonomy in European family and 
succession law“, riešiteľka Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL.M., University of 
Vienna, Faculaty of Law, financovaný EÚ, (potvrdenie apríl 2016). 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. – národný expert -  National Correspondent 
v medzinárodnom projekte Európskej komisie pod názvom „Cross-Border Proceedings in 
Family Law Matters before National Courts and CJEU“, (vyžiadanie spolupráce, potvrdenie 
január 2017) 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. – národný expert – v rámci riešenia 
medzinárodného projektu „Identities on the move – Documents cross borders (DxB)“, hlavný 
partneri: Univerzita vo Verone, Taliansko, Aristotelova Univerzita v Thesaloniki, Grécko 
a Univerzita v Innsbrucku, Rakúsko, Univerzita v Grazi, Rakúsko. Pozvanie na účasť 
v projekte ako národný expert – State – Slovakia, od 11/2021 
(Zameranie projektu: The Project focuses on Regulation (EU) 2016/1191 of the European 
Parliament and of the Council, of 6 July 2016, which promotes the free movement of citizens 
by simplifying the requirements for the presentation of certain documents in the European 
Union.) 
 
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. – národný expert – v rámci riešenia 
medzinárodného projektu financovaného Európskou komisiou - EUROPEAN 
COMMISSION, DIRECTORATE- GENERAL JUSTICE AND CONSUMERS, hlavný 
riešiteľ ICF SA, Brusel, Belgicko (17 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgium), pozvanie na 
riešenie projektu od 11/2021 
(Cieľ projektu: “analysis of the current national rules governing the establishment of 
parenthood, including in cross-border situations, and the recognition of parenthood 
established in another Member State – Slovakia”) 
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MÉDIÁ: 
 
„Pozývame na premiéru filmu V Sieti na Dvojke (RTVS) a debatu s odborníkom z našej 
univerzity.“ 
V stredu (10.3.) odvysiela RTVS na Dvojke o 20:10 hod dokumentárny film režisérov 
Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V Sieti. Film získal ocenenie Ceny České filmové a 
televizní akademie za rok 2020 v kategórii najlepší dokumentárny film.  
Po premiére filmu bude  na Dvojke o 21:50 hod v relácii „Večera s Havranom“ diskutovať 
o filme náš kolega JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M. (Tübingen) z Právnickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so psychológom PhDr. Marekom Madrom, PhD. 
a srežisérom Petrom Kerekéšom.  
Kolega Dobrovodský od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte a 
dlhodobo sa venuje rodinnému a občianskemu právu. Je členom Komisie pre európske 
rodinné právo (Commission on European Family Law)  pri univerzite Bucerius Law School v 
Hamburgu a za Slovenskú republiku pôsobil ako člen neformálnej expertnej skupiny 
Európskej komisie pre práva detí (Informal expert group on the rights of the child).   

 

 

  

 

 


