
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

M g r .  M é s z á r o s  P e t e r ,  P h D .  

Dátum a miesto narodenia: 

Vzdelanie a profesionálny postup: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor, stupeň 
vzdelania alebo iné potrebné údaje)

2005 – 2008 udelenie akademického titulu Bc. v odbore právo, Právnická fakulta, Trnavská 
univerzita v Trnave 

2008 – 2010  udelenie akademického titulu Mgr. v odbore právo, Právnická fakulta, Trnavská 
univerzita v Trnave

2014 – udelenie akademického titulu PhD. v študijnom odbore pracovné právo na TU, 
Právnickej fakulte, (úspešná obhajoba 25. 8. 2014, téma práce: Ochrana slabšej strany 
v súkromnom práve, školiteľ JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.)

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, 
odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje)

2010/2011 – 2013/2014 - doktorand v dennej forme štúdia  na Právnickej fakulte TU v Trnave 
v študijnom  programe Pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, ukončenie 
štúdia úspešnou obhajobou na tému: Ochrana slabšej strany v súkromnom práve, dňa 25. 8. 
2014

október 2014 – odborný asistent na PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva

02/2017 – 02/2019     člen Akademického senátu TU v Trnave, Právnickej fakulty
02/2019 – 02/2020    člen Akademického senátu TU v Trnave, Právnickej fakulty

- koordinátor ERASMUS (študentské a pedagogické mobility) na TU, Právnickej fakulte (od 
2018)

- od 1. 3. 2020 – 30. 6. 2020 - poverený vykonávaním funkcie prodekana pre zahraničné 
vzťahy TU, Právnickej fakulty
- od 01. 07. 2020 – prodekan pre zahraničné vzťahy TU, Právnickej fakulty, I. funkčné 
obdobie

Významné pracoviská: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor)

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta



Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 
príp. uviesť, či bol publikovaný)
1. Ivano-Frankivsk, Ukrajina, Ivanofrankivskaja oblasť, 2. – 3. 10. 2015, medzinárodná 

konferencia – the international scientific-practical conference „Corporate law of Ukraine 
and other European Countries: ways to harmonize.“, orgnaizátor Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National Unviersity (PNU) in Ivano-Frankivsk a Akadémia vied Ukrajiny, 
aktívna účasť v plenárnom zasadnutí, pozvaný príspevok na tému: Minority Shareholder 
Protection and Limited Liability Company in Slovakia. 

2. Praha, ČR, 10. 6. 2016, odborná medzinárodná konferencia v rámci stretnutia katedier 
občianskeho práva na tému: „Obchodní komparace a ochrana slabší strany – tradice 
a nové výzvy“, organizátor PF UK Praha, Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Zákaz konkurencie v s. r. o. ako znevýhodňujúci faktor.

3. Ivano-Frankivsk, Ukrajina, Ivanofrankivskaja oblasť, 30. 9. – 1. 10. 2016, medzinárodná 
vedecká konferencia „EU Company Law and Adaptation of Ukrainian Company Law“, 
organizátor Law Institute Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Academy of 
Sciences of Ukraine, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Ban on Competition in 
Limited Liability Company.

4. Brno, ČR, 20. 10. 2016, workshop „Transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách 
o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení“, organizátor MU Brno, 
Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: „Národná správa za 
Slovensko“. 

5. Ivano-Frankivsk, Ukrajina, Ivanofrankivskaja oblasť, 6. – 7. 10. 2017, medzinárodná 
vedecká konferencia – XV. Internatonal Scientific-Practical Conference na tému 
„Corporate law of Ukraine: problems of theory and practice“,  organizátor Law Institute 
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, and Institut of Privat Law and 
Entrepreneurship named after F. Burshak, NALS of Ukraine, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: The Principle of the Legitimate Expectations.

6. 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

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 
mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, 
názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, či 
bol publikovaný)
Trnava, 23. – 24. 9. 2010, medzinárodná vedecká konferencia „Dies Iuris Tyrnaviensis – 

Trnavské právnické dni“ - téma „Právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 
Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva – organizátor sekcie „Ochrana slabšej 
strany v súkromnom práve“, pozvaný príspevok

Trnava, 09.12.2010, odborný seminár „Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného 
života“, organizátor TU Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia, pozvaný príspevok

Trnava, 26. 3. 2011, konferencia „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave 
Právnickej fakulty“, súkromnoprávna sekcia - pracovné právo, organizátor PF TU Trnava, 



pozvaný príspevok, bude publikovaný v zborníku
Trnava, 30. 3. 2012, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU 

v Trnave“, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok, súkromnoprávna sekcia - 
pracovné právo, publikovaný v zborníku

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: Eurohypotéka pre 
spotrebiteľa. 

Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU 
v Trnave“, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok, publikovaný v zborníku

Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, Právnickej 
fakulty, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, príspevok na tému: Poskytovanie 
hypotekárnych úverov v podmienkach SR.

Trnava, 3.12.2014, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Diskriminácia v zmluvnom 
práve“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho a obchodného práva a Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok: Domnelá vzdelanosť 
slabšej strany ako dôvod pre jej diskrimináciu.

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: Zodpovednosť za škodu spôsobenú obzvlášť 
nebezpečnou prevádzkou s dôrazom na prevádzku jadrových  zariadení.

Tatranská Lomnica, 4. – 5. 2. 2016, odborný seminár „Prostriedky nápravy v zmluvnom 
práve, v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15, organizátor Katedra občianskeho 
a obchodného práva PF TU Trnava,  aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Nárok 
spotrebiteľa na primerané finančné zadosťučinenie. 

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: Ochrana proti 
úpadku cestovnej kancelárie (spoluautori: Žáková Jozefína, Jurkovičová Monika – 
SAPoisťovní, Medovec Matúš – NBS SR)

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 „Informačné povinnosti v spotrebiteľskom práve – cui bono?“

Smolenice, 21. – 22. 9. 2021, VII. ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných 
spoločností na tému „Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií“, organizátor TU 
v Trnave, Právnická fakulta a spoluorganizátor ÚŠaP SAV a Ústav státu a práva AV ČR 
s podporou PRK Partners, advokátka kancelária, aktívna účasť, príspevok na tému: 
Bezplatný prevod a darovanie obchodného podielu.

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 



konferencia, názov podujatia, organizátorov)

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 
mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov)

Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 
členstvo/oponovanie prác)

- člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU v Trnave, Právnickej fakulte, schválenie 
vo vedeckej rade fakulty dňa 7. 4. 2016, oblasť zamerania občianske právo, menovanie apríl 
2016 - doteraz

- účasť rigoróznom konaní v špecializácii Obchodné právo na TU v Trnave, Právnickej 
fakulty (člen skúšobných komisií a oponent rigoróznych prác) od 2016, od 2020 - 
nová vyhláška o RK č. 1/2020.

-
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:
Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný 
odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná 
obhajoba dizertačnej práce a pod.)

Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 
(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo 
o oponovanie alebo o členstvo v komisii)

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje /
postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo 
o členstvo v komisii)

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje /
postačuje rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila; 
inštitúciu, na ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov; 
v prípade ukončeného výskumu stručne uviesť výstup)

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 
participácie)

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 



participácie)

- vymenovanie za kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konania na 
funkciu sudcu a za kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konania na 
funkciu predsedu súdu – menovanie jún 2018, Ministerstvo spravodlivosti SR 

- vymenovanie za člena výberovej komisie pre hromadné výberové konanie v obvode 
Krajského súdu v Trenčín vyhlásené 11. 3. 2020 a zmenené 12. 5. 2020, menovanie august 
2020

- člen Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania  TU v Trnave, Právnickej 
fakulty ako poradný orgán dekana fakulty, od 1. 2. 2021 (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia 
dekana TU v Trnave, PF č. 3/2020)

- náhradník výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie dvoch miest sudcu 
Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium (písomná časť 15. 6. 2021, ústna časť 17. 
6. 2021), menovanie predsedom NS SR máj 2021

- náhradník výberovej komisie pre hromadné výberové konanie v obvode Krajského 
súdu v Trenčíne vyhlásené 16. 4. 2021 (menovanie predsedom Súdnej rady SR dňa 1. 6. 
2021, podľa § 29 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z.)

Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. 
stručný popis participácie)

Členstvo vo vedeckých radách: (uviesť časové údaj /od – do/, inštitúciu)

Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu)

1. Externý recenzent pre vedecký recenzovaný časopis „PUG - Przegląd 
ustawodawstwa gospodarczego/ Journal of Busness Law“, vydavateľstvo Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. vo Varšave, Poľsko, ISSN 0137-5490, od 2021 (zoznam)

2. Člen redakčnej rady recenzovaného interdisciplinárneho vedeckého časopisu „Studia 
Erasmiana Wratislaviensia / Wroclawskie Studia Erazmianskie, vydavateľ: Wydzial Prawa, 
Administracji i Eknomii Uniwersytetu Wroclawskiego, ISSN: 2080-332X, od 2021

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 
dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo 
o prizvanie do programového výboru)
1. 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 
organizačného výboru

2. 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

3.
4.



Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia)

Iné: (podľa vlastného uváženia)

Vyžiadaná prednáška:

Ivano-Frankivsk, Ukrajina, Ivanofrankivskaja oblasť, 28. 9. – 2. 10. 2016 - študijný pobyt na 
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Faculty of Law, pobyt spojený s aktívnou 
účasťou na konferencii  („EU Company Law and Adaptation of Ukrainian Company Law“, 
30.9. – 1.10.2016) a vyžiadaná prednáška na tému: Introduction to Slovak Commercial 
Law“, dvojhodinová prednáška v anglickom jazyku pre študentov fakulty

Študijné pobyty:

Amsterdam, Holandsko, 14. – 23. 9. 2016 – zahraničný študijný a výskumný pobyt v Centre 
for the Study of European Contract Law, Faculty of Law, University of Amsterdam.

Barcelona, Španielsko, 12. – 21. 9. 2017 – zahraničný študijný pobyt na Faculty of Law, 
University of Barcelona. 

Lisabon, Portugalsko, 22. – 31. 8. 2018 – zahraničný študijný pobyt na Faculty of Law 
University of Lisbon (Faculdade de Direito Universidade de Lisboa), Portugal

Ďalšie vzdelávanie:

Trnava, 1. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia tému „Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 
2 vyučovacie hodiny) organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 
Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát)

Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia tému „Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských 
učiteľov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. 
Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát)

Trnava, 3. 6 a 4. 6. 2021, on-line vzdelávanie na tému „Modriny na duši I.“ a „Modriny na 
duši II.“, organizátor TU, Právnická fakulta, lektorka Mgr. Mariana Kováčová, PhD., 
Centrum Slniečko, Nitra. Rozsah vzdelávania 12 akademických hodín. Obsah vzdelávania: 
Syndróm CSA; Vhodné a nevhodné postupy pri podozrení na sexuálne zneužívanie 
a psychické týranie dieťaťa; Sekundárna viktimizácia; Multidisciplinárna spolupráca; 



Prípadové štúdie; Skríningové metódy pri identifikácii sy CAN a CSA. Účasť - osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávania.

Trnava, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 
vyučovacie hodiny) a „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ (rozsah 2 
vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 
Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty)


