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NAJVÝZNAMNEJŠIA VEDECKÁ ČINNOSŤ - národný spravodajca za Slovenskú republiku pre "The Working Team on Rental of 
Movable Property," pod vedením prof. dr. juris Kare Lilleholta - pracovná skupina 
pôsobiaca v rámci Study Group on a European Civil Code 
- národný spravodajca Académie internationale de droit comparé - výskumný tím pod 
vedením prof. Pabla Salvadore Coderch - pre oblasť ujmy spôsobenej katastrofickou 
udalosťou 
- národný spravodajca pri tvorbe komparatívnych poznámok k Draft Common Frame of 
Reference  

-  projekt VEGA MŠ SR č. 1/0665/10 „Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadí   
kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného 
práva európskych právnych poriadkov“, doba riešenie 2010-2011, vedúca riešiteľského 
kolektívu. Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2011, agentúra VEGA, 
apríl 2012 

 - medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu – 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) 
 - projekt VEGA MŠ SR  a SAV č. 1/4574/07 na Právnickej fakulte TU v Trnave „Európsky 
občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe 
a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva, doba 
riešenia  2007-2009, úspešné ukončenie projektu v r. 2009, vedúca projektu doc. Jurčová, 
spoluriešiteľ 
- projekt „Inovatívne formy vzdelávania v rozvíjajúcom sa univerzitnom vzdelávaní“, 
financovaný z Európskeho sociálneho fondu, ITSM kód 26110230028, riešiteľ 
- projekt VEGA MŠ SR č. 1/0256/12 „Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové 
škody – perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, 
medzinárodného a európskeho práva, doba riešenia 2012/2015, vedúca riešiteľského 
kolektívu 
- projekt VEGA MŠ SR č. 1/0094/15 „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu 
v súkromnom práve a ich následky – analýza a tvorba terminologicky a systematicky 
odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany 
podnikateľov, nepodnikateľov a spotrebiteľov, doba riešenia 2015/2018, vedúca projektu 
doc. Jurčová, spoluriešiteľ 
- projekt Common Core of European Private Law – národný spravodajca pre parciálny 
projekt „Prostriedky nápravy v zmluvnom práve“, Turin 
 

   

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE Publikačná činnosť dostupná na: 
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=DD7804D0262B4
7B08A29CAEC7DB10A32 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA  
 

- účasť na riešení 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum, Certificate of 
Contribution, udelený profesor Christian von Bar a profesor Eric Clive 

ČLENSTVO V CELOŠTÁTNYCH AKADEMICKÝCH, 
VEDECKÝCH A ODBORNÝCH VÝBOROCH 

A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 
ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 

AKADEMICKÝCH, VEDECKÝCH A ODBORNÝCH 

VÝBOROCH A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 

 

členka medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej  
- zodpovednosti za jadrovú škodu pod gesciou Úradu jadrového dozoru SR , zriadená zo 

dňa 17.12.2007 
        členka SECOLA, Society for European  Contract Law od roku 2007 

  členka Wiener Arbeitskreis – Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und        
Privatrechtsreform, Wien 
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