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VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA - Habilitácia v odbore obchodné a finančné právo (2011), 
- doktorandské štúdium (PhD.) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2005-2008), 
- LL, M. štúdium v odbore obchodné právo, Univerzita Hamburg (2004-2005), 

  

NAJVÝZNAMNEJŠIA VEDECKÁ ČINNOSŤ 
Projekty: 

 

APVV: - Zodpovedný riešiteľ (APVV-0518-11), člen kolektívu (APVV-0381-07, APVV-0823-11, 
APVV-0809-12) 

VEGA: - Zodpovedný riešiteľ (VEGA č. 1/0746/10, VEGA č. 1/0917/16), člen kolektívu (VEGA č. 
1/4655/07, VEGA č. 1/0149/08). 

Účasť na zahraničných projektoch: - JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082 (Max Planck Institute Luxembourg, 2016) 

 - Damages due to infringements of EU and national competition law (European University 
Institute, Florence, 2015) 

 - MARKT/2012/049/E Study on legal framework covering business-to-business unfair trade 
practices in the retail supply chain (College of Europe, Brugges, 2014) 

 - Jean Monnet Module, ref. Nr.: 176308-LLP-1-2010-1-SK-AJ-MO 
  

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE 
 

- Obchodné právo, právo obchodných spoločností, medzinárodné právo súkromné 
a procesné a ochrana spotrebiteľa 

NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA  
 

- Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za rok 2011. 

ČLENSTVO V CELOŠTÁTNYCH 

AKADEMICKÝCH, VEDECKÝCH A ODBORNÝCH 

VÝBOROCH A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 
ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH 

AKADEMICKÝCH, VEDECKÝCH A ODBORNÝCH 

VÝBOROCH A ORGANIZÁCIÁCH A GRÉMIÁCH 

 

- Člen Komisie VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy (od 2016). 
- Člen redakčných rád časopisov Právny obzor (SAV), Súkromné právo (Wolters Kluver 

Slovensko), Jurisprudence (Karlova universita v Prahe) a Časopisu pro právni vědu a praxi 
(Masarykova universita v Brne); 

- Predseda Komisie č. 10 pre evaluáciu spoločenskovedných ústavov AV ČR, v.v.i. (2015); 
- Člen odborových komisií pre obchodné a finančné právo (UPJŠ v Košiciach, UK v 

Bratislave), Právo informačních a komunikačních technologií (Masarykova universita v 
Brne); 

- Člen rekodifikačnej komisie pre Občiansky zákonník, zákon o obchodných spoločnostiach 
a družstvách, člen komisie pre novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Zapojenie sa do 
iných legislatívnych prác v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva. 

 
 
 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI - nemecký jazyk  – aktívne ovládanie  
- anglický jazyk  – aktívne ovládanie  
 

 
 
 


