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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  

 

d o c .  J U D r .  M o n i k a  J u r č o v á ,  P h D .  

 

Dátum a miesto narodenia: 25. 2. 1970 

 

Zabezpečované predmety: 

Občianske právo 

 

Vzdelanie a profesionálny postup:  

- Mgr., Právnická fakulta UK Bratislava, právo, 1993 

- PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, v odbore obchodné právo, 1998  

- JUDr., Právnická fakulta UK Bratislava, v odbore obchodné právo, 2002 

- Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce na tému „Zastúpenie v občianskom 

práve hmotnom“  na Fakulte práva PEVŠ Bratislava – 10. 6. 2013 

- účinnosť dekrétu o vymenovaní za docentku v študijnom odbore občianske právo od 1. 7. 

2013  

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie:  

- Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva - vedenie seminárov z predmetu občianske hmotné právo, vedenie diplomantov, 

prednášková činnosť pre doktorandov v odbore občianske právo 

- od r. 2005 – do 30. 11. 2008;  od 2012 –členka Akademického senátu Trnavskej 

univerzity v Trnave doteraz 

- od r. 2009 – 2013; 2013 – 2015; členka Akademického senátu Právnickej fakulty TU 

Trnava 

 

Významné pracoviská 

- Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, 2003 - doteraz 

 

Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Praha-Průhonice, Česká republika, 6.2.2007 - seminár katedier obchodného práva Českej 

a Slovenskej republiky na tému Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy českého 

a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reformy, organizátor Katedra 

obchodného práva Právnická fakulta UK v Prahe, pozvaný príspevok  

2. Tartu, Estónsko, 15.-16.11.2007 – medzinárodná vedecká konferencia European 

Initiatives (CFR) and Reform of Civil Law in New Member States, organizátor Univerzita 

Tartu, pozvaný príspevok 

3. Santiago de Compostela, Espana, 7.- 8. máj 2009, „Perspectives on European Private 

Law“ organizovaná vedecká konferencia University of Santiago de Compostela, Faculty 

of Law, pozvaný príspevok na tému The Current Development of Slovak Civil Law 

4. Brno, ČR, 10.–11.11.2010, IV. ročník medzinárodnej konferencie DNY PRÁVA 2010, 

organizátor Právnická fakulta MU Brno, pozvaný príspevok v sekcii Evropské a národní 

dimenze občanského práva, spoluautor Novotná, M. 

5. Brno, ČR, 23.-24. 11. 2011, medzinárodná konferencia DNY PRÁVA 2011, organizátor 

Právnická fakulta MU Brno, pozvaný príspevok v sekcii „Civil Law on the Cross-Roads“.  

6. Turín, Taliansko, 15. – 16. 11, 2013, 19th General Meeting The Common Core of 

European Private Law na tému „Crisis-induced Global transformation in property rights“, 

(konferencia Common Core of European Private law (plenary session) kombinovaná so 
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zasadnutím pracovných skupín (small groups), organizátor The International Univesity 

College of Turin, aktívna účasť v rámci small groups (contract) 

7. Delft, Holandsko, 6. – 7. 2. 2014, TENLaw Meeting v rámci riešenia medzinárodného 

projektu, národný spravodajca za SR – diskutujúca na diskusných fórach  

8. Brno, ČR, 21. 3. 2014, medzinárodná konferencia „The reform of private law in Europe“, 

organizátor PF MU Brno, v rámci projektu „Právo do praxe, praxe do práva – partnerství 

pro užší sepětí výzkumu a praxe“, aktívna účasť  

9. Palermo, Taliansko, 23. – 24. 11. 2018, stretnutie riešiteľov v rámci riešenia projektov 

Common Coore – „24-th General Meeting“ na tému: Nationalisms and Private Law, 

organizátor University of Palermo, Department of Political Science and International 

Relations, aktívna účasť v diskusii 
10. Karlovy Vary, XXVII. konference Karlovarské právnické dny, 13. - 15. 6. 20219,Grandhotel 

Ambassador Národní dům, Karlovy Vary, organizátor spoločnosť Karlovarské právnické 

dny,  aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Aktuálne otázky ochrany spotrebiteľa 

v SR“. 

11. Lisabon, Portugalsko, 19., 21. a 23. 10. 2020 – medzinárodná on-line konferencia:  

International web conference on Tourism Law in Europe and Latin America, organizátor: 

ESHTE – Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, Portugalsko, on-line 

aktívna účasť, príspevok na tému: Travel Law in Slovakia. 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Malacky, 20.-21.10. 2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok na 

tému Zastúpenie v kontexte právnej úpravy Európskeho občianskeho zákonníka. 

2. Trnava, 19. 9. 2008,  „Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy – zdroj 

inšpirácie pre slovenské súkromné právo“  - medzinárodné diskusné fórum 

organizované Katedrou občianskeho a obchodného práva, PF TU, Vedenie 

Spoločného grantového projektu PF TU a Ústav štátu a práva SAV VEGA č. 

/1/457/07/), pozvaný príspevok 

3. Trnava, 13. 10.2008, medzinárodná vedecká konferencia „Úloha medzinárodného 

práva a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4“, organizátor PF TU, 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pod záštitou Jána Figeľa, člena 

Európskej komisie,  účasť – moderátorka, pozvaný príspevok 

4. 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 aj pozvaný  príspevok 

5. Sládkovičovo, 5. - 6. 11. 2009, medzinárodná vedecká konferencia „Cezhraničná 

nadregionálna spolupráca Trnavská“, organizátor Vysoká škola v Sládkovičove, 

pozvaný príspevok na tému Darovacia zmluva de lege ferenda. 

6. Trnava, 14. 12. 2009, medzinárodné diskusné fórum  „National Perspectives of 

European Private Law“ (Národné perspektívy európskeho súkromného práva), 

organizátor PF TU Trnava, pozvaný  príspevok 

7. 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 

8. 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, 

aktívna účasť v sekcii č. 1 Voliteľný nástroj európskeho súkromného práva ako prejav 
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autonómie vôle, moderátorka sekcie, téma príspevku: Správa o výskumnom projekte 

„Implementation of optional instruments within European civil law.“ 

9. Omšenie, 30. 5. 2013, medzinárodná konferencia „Československé právnické dni“ na 

tému: Reforma súkromného práva na Slovensku a v Čechách, organizátor Justičná 

akadémia SR v spolupráci s PF MU Brno, pozvaný príspevok uverejnený v zborníku 

na tému: Čiastkové otázky rekodifikácie občianskeho práva v SR. 

10. Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 6. 8. 11. 2013, medzinárodné sympózium na tému Právo 

– obchod – ekonomika, orgnaizátor PF UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva v spolupráci s Ústavom štátu a práva SR a ČR, pozvaný 

príspevok na tému „Právo cestovného ruchu – vybrané otázky“. 

11. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 27. – 29. 10. 2014, medzinárodné sympózium „Právo – 

obchod - ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, Katedra 

obchodného práva a hospodárskeho práva, Ústav státu a práva AV ČR a Ústav štátu 

a práva SAV, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: „Náhrada škody v príkaznej 

zmluve de lege ferenda (úvahy)“; (spoluautorka M. Novotná, PF TU Trnava). 

12. Bratislava,  10. 11. 2014, konferencia „Neprijateľné obchodné podmienky vo 

finančných službách“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, pozvaný 

príspevok na tému: Jednostranné a automatické zmeny a prispôsobovanie obsahu 

zmluvy (spoluautor K. Csach, PF UPJŠ Košice). 

13. 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: Protokol z r. 1997, ktorým sa 

reviduje Viedenský dohovor o zodpovednosti za jadrové škody – očakávaný a reálny 

dosah. 

14. Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 21.-23. 10. 2015, medzinárodné sympózium na tému 

Právo – obchod – ekonomika, organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra obchodného 

práva a hospodárskeho práva v spolupráci s Ústavom štátu a práva SR a ČR, aktívna 

účasť, pozvaný príspevok na tému Jednotný systém právnych následkov nesplnenia 

zmluvy. Vhodné riešenie pre nové slovenské zmluvné právo?  (spoluautorka M. 

Novotná, PF TU Trnava). 

15. Omšenie, 10. 11. 2015, konferencia „Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy 

súdov do súkromnoprávnych úkonov", konferencia organizovaná Justičnou 

akadémiou SR v spolupráci s Právnickou fakultou MU v Brne ako jubilejný piaty 

ročník, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému „Subjekt  právneho  vzťahu  ako  

rozhodujúci  činiteľ  miery prípustnosti zásahov  súdu  do súkromnoprávnych 

úkonov.“ 

16. 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: Nemožnosť plnenia.  

17. Košice, 20. – 22. 4. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Košické Dni 

Súkromného Práva I“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť na 

plenárnom zasadnutí, pozvaný príspevok na tému: Od spoločného kúpneho práva 

k digitálnej Európe. (spoluautorka Novotná, M., PF TU Trnava). 

18. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU v rámci riešenia 

projektu VEGA č. 1/0423/14, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Porušenie 

alebo nesplnenie? 
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19. Piešťany, 5. – 7. 4. 2017, medzinárodná konferencia „Právny pluralizmus a pojem 

práva“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Zdieľaná ekonomika, platformy a možnosti ochrany spotrebiteľa 

aj podnikateľa.  

20. Smolenice, 28.-29.9.2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho 

právnické dni na tému: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, 

organizátor PF TU Trnava a Nadácia Štefana Lubyho, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok „Úlohy práva v kolaboratívnej ekonomike.“ 

21. Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 11. – 13. 10. 2017, VII. ročník medzinárodného 

vedeckého sympózia Právo – obchod – ekonomika, organizátor UPJŠ Košice, PF, 

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, pozvaný príspevok, aktívna účasť 

príspevok na tému: Zodpovednosť prevádzkovateľa kolaboratívnej platformy 

vo svetle diskusného návrhu smernice o on-line sprostredkovateľských platformách 

(spoluautorka Novotná, M., PF TU Trnava) 

22. Trnava, 6. 11. 2017, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci riešenia 

projektu APVV-15-0066 na tému: Pracovné právo v digitálnej dobe, organizátor 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava, aktívna 

účasť, pozvaný príspevok na tému: Návrh Smernice o on-line sprostredkovateľských 

platformách.  

23. Košice, 18. – 20. 4. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Košické dni 

súkromného práva II“ venovaná pocte prof. Karola Planka a prof. Oľgy Plankovej, 

organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii občianske právo 

hmotné, pozvaný príspevok na tému Krátka úvaha na tému prieniku nemožnosti 

plnenia a okolností vylučujúcich zodpovednosť. (spoluautorka Novotná, M., PF TU 

Trnava). 

24. 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, uzatváranie zmluvy o zájazde a predzmluvné informačné 

povinnosti, zmena ceny, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu. (spoluautor: 

Dobrovodský, R., PF TU Trnava) 

25. Štrbské Pleso -Vysoké Tatry, 7. – 9. 11. 2018, medzinárodné sympózium „Právo – 

obchod – ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva v spolupráci s Ústavom štátu a práva AV ČR a ÚŠaP SAV 

SR, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Zodpovednosť za škodu spôsobenú 

autonómne a poloautonómne riadenými vozidlami podľa slovenského právneho 

poriadku (spoluautor: Novotná, M., PF TU Trnava) 

26. Bratislava, 24. – 26. 10. 2019, celosvetová medzinárodná výročná konferencia - The 

30th Worldwide IFTTA (The International forum of Travel and Tourism Advocates) 

Conference in Bratislava na pôde hosťujúcej Univerzity Komenského v Bratislave, 

organizátor IFTTA a UK Bratislava, aktívna účasť, príspevok na tému: 

Implementation of the PTD 2015 in Slovakia.  

27. 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 „Všeobecné determinanty právnej úpravy záväzkového 

práva pri rešpektovaní sociálnej úlohy súkromného práva“.  

28.  
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Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Chlébské u Nedvědice, Česká republika, 4. - 6. októbra 2004 - pracovné stretnutie katedier 

občianskeho práva z Českej republiky a Slovenskej republiky, účasť 

2. Olomouc, Česká republika, 20.-22. jún 2005 - vedecká konferencia k návrhu nového 

Občianskeho zákonníka v Českej republike, účasť 

3. Olomouc, Česká republika, 30. november - 1. december 2005 - vedecká konferencia 

k návrhu nového Občianskeho zákonníka v Českej republike, účasť 

4. Praha, Česká republika, 24.4.2006 – kolokvium k vybraným otázkam návrhu nového 

občianskeho zákonníka ČR, organizátor Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR, účasť 

5. Oslo, Nórsko, 6.-10.6.2006 – 14. pracovné stretnutie Koordinačnej skupiny Študijnej 

skupiny pre prípravu Európskeho občianskeho zákonníka, , účasť na pozvanie 

6. Amsterdam, Holandsko, 22.-23.9.2006 – pracovné stretnutie národných spravodajcov 

k tematike mandátnych zmlúv, organizátor Amsterdam Institute for Private Law, 

University of Amsterdam, účasť na pozvanie 

7. Amsterdam, Holandsko, 18.10.2006 – pracovné stretnutie poradcov k tematike 

mandátnych zmlúv, organizátor Amsterdam Institute for Private Law, University of 

Amsterdam, účasť na pozvanie 

8. Osnabrück, SRN, 20.-22.10.2006 – stretnutie poradcov pracovnej skupiny pre bezodplatné 

zmluvy (Gratuitous Copntracts), organizátor European Legal Studies Institute, Univerzita 

v Osnabrücku, účasť na pozvanie 

9. Luzern, Švajčiarsko, 13.-16.12.2006 – pracovné stretnutie Koordinačnej skupiny Študijnej 

skupiny pre prípravu Európskeho občianskeho zákonníka, , účasť na pozvanie 

10. Amsterdam, Holandsko, 1.5.2007 – pracovné stretnutie poradcov k tematike mandátnych 

zmlúv, účasť na pozvanie 

11. Verona, Taliansko, 18.-20.5.2007 – zasadnutie poradcov skupiny pre Bezodplatné zmluvy 

v rámci Študijnej skupiny pre Európsky občiansky zákonník, účasť na pozvanie 

Univerzity vo Verone 

12. Budapešť, Maďarsko, 6.-7.6.2007 - 16. pracovné stretnutie Koordinačnej skupiny 

Študijnej skupiny pre prípravu Európskeho    občianskeho zákonníka, diskusný okrúhly 

stôl, účasť na pozvanie 

13. Osnabrück, SRN, 19.-21.10.2007 – zasadnutie poradcov skupiny pre bezodplatné zmluvy, 

účasť ako členky skupiny pre Európsky občiansky zákonník; finalizácia darovacej zmluvy 

a úvodná diskusia o zmluve na bezodplatné prenechanie veci na užívanie, organizátor 

European Legal Studies Institute, Univerzita v Osnabrücku, na pozvanie 

14. Atény, Grécko, 11.06.2008-14.06.2008 pracovné stretnutie Koordinačnej skupiny 

Študijnej skupiny pre Európsky občiansky zákonník, účasť na pozvanie 

15. Draft Common Frame of Reference  (DCFR): What for? (Návrh Spoločného referenčného 

rámca, načo?)  Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Október 2010 , 

medzinárodná konferencia, účasť na pozvanie 

16. Leuven, Belgisko, 14. – 15. 1.2011, účasť na medzinárodnej konferencii „Secola 

Conference in Leuven na tému: „A European Optional Contract Law. Policy Choices“., 

organizátor Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko, účasť 

17. 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 

18. Katovice, Poľsko, 2. – 3. 12. 2012, pracovné stretnutie v rámci riešenia projektu 

TENLAW, na Sliezskej univerzite v Katoviciach, účasť v diskusii 
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19. Olomouc – Jeseníky, 6. – 8. 9. 2019, stretnutie civilistú a procesualistú – medzinárodná 

konferencia tematicky zameraná na právní jednání a rekodifikaci civilně-procesního 

práva, organizátor PF UP v Olomouci, účasť 

20. Gothenburg, Švédsko, 12. – 13. 6. 2015 výročná konferencia „Common Core of European 

Private Law: Vlastníctvo a nerovnosť v 21. storočí.“ Organizátor Univerzita 

v Gothenburgu, Švédsko, účasť 

 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Smolenice, 16. a 17. september 2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. 

Lubyho právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, 

organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave 

2. Trnava, 12. marec 2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, účasť 

3. Trnava, 23. – 24. 11. 2006, medzinárodná vedecká konferencia „Vzťahy a interakcia 

vnútroštátneho práva a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po 

ich vstupe do Európskej únie“, organizátor PF TU Trnava a Medzinárodný vyšehradský 

fond, účasť, moderátorka V. sekcie: občianske právo pod názvom „Harmonizácia a 

europeizácia súkromného práva (s dôrazom na ECC a na procesné aspekty európskeho 

súkromného práva)“ 

4. Trnava, 24.3.2007 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave, účasť na podujatí 

5. Smolenice, 20.-21.9.2007 – IX: Lubyho Právnické dni, organizátor Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave, účasť na podujatí 

6. Smolenice, 6.– 8.2. 2008 – medzinárodná vedecká konferencia – Súčasný stav a problémy 

práva obchodných spoločností a úvahy de lege ferenda;  Vply komunitárneho práva na 

národnú právnu úpravu , účasť na podujatí 

7. Trnava, 29. 3. 2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

TU v Trnave, účasť (moderátorka súkromnoprávnej sekcie I. – občianske a obchodné 

právo) 

8. Bratislava, 24.4.2008 – vedecká konferencia – Aktuálne otázky obchodného práva – účasť 

na podujatí  

9. Omšenie, 5. – 6. 6. 2008, odborná konferencia „Legislatívny zámer kodifikácie 

súkromného práva v SR“, organizátor MS SR, účasť 

10. Bratislava, 2.-3.10.2008, konferencia 14. slovenské dni obchodného práva, organizátor 

Slovenská advokátska komora, Bratislava, účasť 

11. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

TU v Trnave, účasť, moderátorka súkromnoprávnej sekcie I. – občianske a obchodné 

právo 

12. 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 aj príspevok 

13. Bratislava, 21.-23.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Právo ako zjednocovateľ 

Európy – veda a prax“ (Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and 

Practice), organizátor Právnická fakulta UK Bratislava, účasť 

14. 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 
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15. Trnava, 14. 2. 2013, medzinárodná konferencia v rámci riešenia projektu z Visegradského 

fondu na tému „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový právny 

režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“, organizátor PF TU Trnava, účasť 

16.  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, účasť 

17. 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, účasť,  moderátorka I. bloku. Sekcie 

občianskeho a obchodné právo na tému Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel 

národného, európskeho a národného civilného procesu. 

18. 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, moderátorka podujatia, účasť 

19. 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, 

príhovor, členka vedeckého výboru 

20. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, účasť. 

21. Trnava, 23. 9. 2016, wokrshop na tému: Spotrebiteľská arbitráž (východiská a ciele), 

organizovaný v rámci riešenia projektu APVV 14-0061 a TPD 2016, organizátor Katedra 

občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, otvorenie a účasť, organizátorka 

podujatia 

22. Smolenice, 28.-29.9.2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické dni 

na tému: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, organizátor PF TU 

Trnava a Nadácia Štefana Lubyho,  účasť 

23. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie, školiteľka 

24. Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho 

právnické dni / XV. Luby Law Days  k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho na 

tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of Life 

and its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19, 

organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Bratislava, účasť 

25.  
 

 

Účasť – štátne skúšky a rigorózne konanie: 

 

- členka komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v odbore občianske 

právo na Právnickej fakulte TU v Trnave od roku 2004 až doteraz 

- členka komisie pre rigorózne skúšky v študijnom odbore pracovné právo na Právnickej 

fakulte TU v Trnave od roku 2005 až doteraz 

- oponovanie rigoróznych prác v odbore právo so zameraním na občianske právo na 

Právnickej fakulte TU v Trnave 

- „náhradníčka skúšobnej komisie“ pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného 

práva procesného, rodinného práva a pracovného práva na funkčné obdobie troch rokov 

(od 02.06.2020 do 01.06.2023) na Justičnej akadémii SR, menovanie jún 2020 
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- Predsedníčka rigoróznej komisie pre špecializáciu Občianske právo hmotné na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte, v rámci novej platnej vyhlášky dekana č. 1/2020 

o rigoróznom konaní od 15. 7. 2020 

- Predsedníčka rigoróznej komisie pre špecializáciu Občianske právo procesné na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte v rámci novej platnej vyhlášky dekana č. 1/2020 

o rigoróznom konaní od 15. 7. 2020 

- Predsedníčka rigoróznej komisie pre špecializáciu Právo duševného vlastníctva na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte, v rámci novej platnej vyhlášky dekana č. 1/2020 

o rigoróznom konaní od 15. 7. 2020 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác, rigoróznych prác, habilitačných prác: 

 

- Školiteľka doktorandského štúdia – študijný odbor 3.4.11. občianske právo – 

2006 – 2010 (strata akreditácie) na TU v Trnave, Právnickej fakulte 

- Školiteľka doktorandského štúdia 3.4.6. pracovné právo – od roku 2010 – doteraz, 

na TU v Trnave, Právnickej fakulte 

- Školiteľka v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo na UK Bratislava, Právnickej fakulte, schválenie vo 

VR PF UK dňa 3. 3. 2016 

- Školiteľka doktorandského študijného programu Občianske právo – nová 

akreditácia od ak roka 2017/2018 – na TU v Trnave, Právnickej fakulte (máj 2019 

schválenie vo VR TU, PF v rámci sumarizácie a aktualizácie) 

 

 

 

 

Školiteľka doktorandov: 

 

1. Právnická fakulta TU v Trnave, školiteľ doktorandského štúdia v študijnom programe 

3.4.11. občianske právo, Mgr. Jozef Štefanko, od roku 2006, do roku 2010, prestup na inú 

VŠ. 

2. Právnická fakulta TU v Trnave, školiteľ doktorandského štúdia v študijnom programe 

3.4.11. občianske právo, JUDr. Helena Martiniaková-Baldovská, od roku 2006, zanechala 

štúdium. 

3. Právnická fakulta TU v Trnave, školiteľ doktorandského štúdia v študijnom programe 

3.4.11. občianske právo, Mgr. Martina Uhliarová, od roku 2007 až 2010, v roku 2010 po 

strate akreditácie na študijný program občianske právo prestup na príbuzný program 

pracovné právo, úspešná obhajoba 5. 5. 2011. 

4. Právnická fakulta TU v Trnave, školiteľ doktorandského štúdia v študijnom programe 

3.4.11. občianske právo, Mgr. Ľudmila Štefančinová, od roku 2008 – zanechala štúdium.  

5. Právnická fakulta TU v Trnave, školiteľ doktorandského štúdia v študijnom programe 

pracovné právo, Mgr. Jozef Výboch, od ak. roka 2013/2014 , úspešná obhajoba 18.6.2019 

6. Právnická fakulta UK v Bratislave, školiteľka v doktorandskom študijnom programe 

v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, Alexander Gniffke, externá forma 

štúdia, 4. ročník, téma dizertačnej práce: Oplatí sa kúpiť nehnuteľnosť? Právna úprava 

zameraná na ochranu spotrebiteľa zohľadňujúca obchodno-právne a finančno-právne 

aspekty, ak. rok 2016/2017,  

7. Právnická fakulta UK v Bratislave, školiteľka v doktorandskom študijnom programe 

v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, Benjamin von Block-Schlesier - 

externá forma štúdia, 4. ročník, téma dizertačnej práce: Účinky na globálne obchodné 
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a celosvetové hospodárstvo cestou implementácie medzinárodných pracovno-právnych 

noriem, od ak. r. 2016/2017, 

8. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, školiteľka v doktorandskom 

študijnom programe občianske právo, JUDr. Karin Raková, MBA, začiatok štúdia 

05.11.2015, téma dizertačnej práce „Neprijateľné zmluvné podmienky (Spotrebiteľské 

úvery)“, úspešná obhajoba 23. 8. 2019 

9. TU v Trnave, Právnická fakulta, školiteľka doktorandky Mgr. Lucie Váryovej, externá 

forma štúdia, študijný program Občianske právo, od ak. roka 2017/2018, menovanie 

október 2017 do 30. 6. 2020 (prestup na iný študijný program – pracovné právo) 

10. TU v Trnave, Právnická fakulta, školiteľka doktoranda Mgr. Martina Adamičku, denná 

forma štúdia, študijný program Občianske právo, od ak. roka 2018/2019, menovanie 

september 2018 

11. TU v Trnave, Právnická fakulta, školiteľka doktoranda Mgr. Mareka Porackého, externá 

forma štúdia, študijný program Občianske právo, od ak. roka 2019/2020, menovanie 

september 2019 

12. TU v Trnave, Právnická fakulta, školiteľka doktoranda Mgr. Mareka Kováča,  externá 

forma štúdia, študijný program Občianske právo, od ak. roka 2020/2021, menovanie 

september 2020 

13.  
 

 

 

Členstvo v odborových komisiách: 

• členka subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Občianske 

právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové 

pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací 

poriadok),  menovanie od 15. 5. 2021 

• 09/2017 – 05/2021 - členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program 

Občianske právo na TU V Trnave, Právnickej fakulte, menovanie dekanom fakulty od 

1. 9. 2017 (opätovná akreditácia od roku 2017) skončenie členstva podľa opatrenie 

dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2021 ktorým sa 

odvolávajú členovia subodborových pracovných komisií 

• členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.11. občianske 

právo na UPJŠ Košice, Právnickej fakulte (od 13. 5. 2014 – do 2018; od 15. 5. 2018 – 

do 09/2019 – zánik komisie) 

• členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.6. pracovné 

právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od 8. 12.2011- 2021) 

• členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.11. občianske 

právo na Právnickej fakulte TU v Trnave, 2007 – 2010 (strata akreditácie) 

• členka spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor doktorandského štúdia 68-17-9 

občianske právo , november – december 2010 

 

1. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Antona Škreku, 2008 

2. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Zuzany Adamovej , 2008 

3. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Matúša Návrata , 2008 

4. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Natálie Štefankovej  , 2008 

5. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jozefa Zámožníka vo vednom odbore 

občianske právo, r. 2008 
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6. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Vlastimila Petřeka vo vednom 

odbore občianske právo, r. 2010 

7. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andreja Králika vo vednom odbore 

občianske právo, r. 2010 

8. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Martina Višňovského vo vednom 

odbore občianske právo, r. 2010 

9. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba II. termín - 23.5.2014 

10. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvia Gatciovej, LL.M., na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014 

11. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavel Nechalu, na PF TU Trnava, 

v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014 

12. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Petra Mészárosa, PF TU Trnava, 

študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014. 

13. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Radima Kochana, PF TU Trnava, 

študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014. 

14. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lukáša Kvokačku, LL.M., PF 

TU Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014. 

15. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mareka Ivanča, na PF UK Bratislava, 

téma práce: Odvolanie v civilnom procese, študijný program 3.4.11. občianske právo, 

menovanie jún 2019, obhajoba 19. 8. 2019. 

16. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Szendreiovej, na PF UK 

Bratislava, téma práce: Skrátené konania v civilnom procese, študijný program 3.4.11. 

občianske právo, menovanie jún 2019, obhajoba 19. 8. 2019. 

17. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce – doktoranda JUDr. Milana Hlušáka, 

na PF TU Trnava, denná forma štúdia, študijný program občianske právo, doktorand od  

ak. roka 2017/2018, téma: Škoda na majetku a jej určovanie, obhajoba 18. 6. 2020 

18. členka skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ivany Zmekovej, na PF 

UK Bratislava, téma práce: Úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom 

po rozvode (rozchode) rodičov, študijný program občianske právo, menovanie február 

2021 

 

 

 

 

1. oponentka dizertačnej práce Mgr. Róberta Jakubáča, externý doktorand na PF UJPŠ 

Košice, študijný odbor 3.4.11.  občianske právo, téma DP: Zápisy vlastníckych a iných 

práv do katastra, obhajoba 13. 10. 2015 

2. oponentka dizertačnej práce JUDr. Marka Deáka, externý doktorand, PF UPJŠ Košice, 

študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, téma: Zastúpenie podnikateľa 

v obchodných vzťahoch, menovanie 01/2016 

3. oponentka projektu dizertačnej práce JUDr. Tivadara Otvösa, doktorand na PF UPJŠ 

v Košiciach, denná forma, študijný program občianske právo, menovanie marec 2012 

4. oponentka dizertačnej práce JUDr. Mojmíra Plavca, na PF UK Bratislava, téma práce: 

Právna úprava podnikania v oblasti realitného sprostredkovania, študijný program 

obchodné a finančné právo, menovanie marec 2021 

5. oponentka dizertačnej práce JUDr. Zuzany Klincovej, na PF UK Bratislava, téma 

práce: Ukončenie nájmu bytu so zameraním na právne postavenie nájomcu, študijný 

program občianske právo, menovanie máj 2021 
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6.  

 

Prednášková činnosť: 

- vedenie prednášok a seminárov v rámci doktorandského štúdia v odbore občianske právo 

na Právnickej fakulte TU v Trnave, od roku 2005 až  doteraz 

 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 

- oponentka habilitačnej práce JUDr. Markéty Seluckej, Ph.D. na tému „Odpovědnost za 

vady s důrazem na ochranu spotřebitele“, habililitačné konanie na PF MU Brno, 

menovanie november 2013,  

- oponentka habilitačnej práce JUDr. Denisy Dulakovej, PhD., na tému „ Nájomná zmluva 

v procese rekodifikácie občianskeho práva, habilitačné konanie v študijnom odbore 

3.4.11. občianske právo  na Fakulte práva PEVŠ,  marec 2015 

- oponentka habilitačnej práce JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D. v habilitačnom konaní na PF 

UP v Olomouci v študijnom odbore občianske právo, menovanie jún 2017 

- členka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Marianny Novotnej, PhD. na PF 

UK Bratislava v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo, menovanie august 2017 

- členka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Pavla Koukala, Ph.D. v odbore 

Občanské právo na PF MU Brno, ČR, menovanie december 2018 

 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 

 

projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Právo cenných papierov“, doba 

riešenia 2005 - 2007, vedúci projektu prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc., ako spoluriešiteľ 

 

projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Právo obchodných spoločností“, 

doba riešenia 2006 - 2008, vedúci projektu  JUDr. Alexander Škrinár,CSc., ako spoluriešiteľ 

 

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  

 

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, členka riešiteľského 

kolektívu. 

 

medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 

No JUST/2012/EVAL/CT/0123/A4 conducting comparative law analysis of national 

consumer protection measures of 14 Members States with the corresponding provisions in the 

proposal for the Regulation on Common European Sales Law (COM(2011) 635). 

Názov projektu v slovenskom jazyku 

No JUST/2012/EVAL/CT/0123/A4  uskutočnenie komparatívnej právnej analýzy národných 

opatrení na ochranu spotrebiteľa v 14 členských štátoch EÚ s ohľadom na zodpovedajúce 

ustanovenia návrhu nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve  COM(2011) 635).  

Doba doba riešenia projektu slovenskými spoluriešiteľmi: apríl, máj 2013, správa finalizácia 

2013 

 



 12 

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 Europe Experts, 

Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho súkromného 

práva". (rok 2012). 

 

Názov  medzinárodného projektu: TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-

level Europe 

Obdobie riešenia 04/2012 – 10/2015 

Číslo zmluvy: 290694 

Hlavný riešiteľ: University of Bremen, Nemecko 

Poskytovateľ dotácie: projekt je riešený v rámci 7RP v programe Socio-Economic Sciences 

and the Humanities SSH.2011.5.2-2 SSH.2011.2.1-2  

Finančná dotácia: bez finančnej dotácie pre PF TU v Trnave 

Zapojenosť: doc. JUDr. Jurčová Monika, PhD. a Mgr. Štefanko Jozef, LL.M. sú členmi 

pracovnej skupiny jedného zo spoluriešiteľov projektu, ktorým je Sliezska Unvierzita 

v Katowiciach,  Poľsko. 

 

projekt APVV-14-0061 pod názvom „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 

súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, odbdobie riešenia 2015-2019, 

zodpovedná riešiteľka. 

 

projekt VEGA 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 aj spotrebiteľov.“  Na PF TU v Trnave, doba riešenia: 2015-

2018,  zodpovedná riešiteľka. „Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 

2018“, máj 2019. 

 

 

spolupráca na projekte   „Made in Europe”- europejskie prawne standardy jakości usług 

świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku, umowa nr. UMO-

2012/04/A/HS5/00709 (The European Law Institute by the Jagiellonian University together 

with the University of Osnabrück as a part of the project “Made in Europe – European Legal 

Standards of Quality for Services on the Global Competitive Market” and is co-funded from 

funds of the Polish National Centre of Science), organizovaná konferencia v roku 2017 

 

− Názov projektu: Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law – a new 

legal regime for crossborder trade Grantová schéma: International Visegrad Fund – small 

grants , Číslo projektu: 11230044 , Obdobie riešenia: 2013 Členka rieš. kolektívu  

− Common Core of European Private Law: - zapojená v projektoch Immoral Contracts 

(ukončené publikáciou v roku 2020)  a Remedies in Private Law, Third Party Rights – 

doteraz. 

− Comparison of mandatory consumer protection provisions in thee Common European 

Sales Law proposal and fourteen national laws, štúdia, národný spravodajca, 2013 

− Implementation of optional instruments within European civil law, štúdia, národný 

spravodajca, 2012  



 13 

− Projekt the Fitness Check of EU consumer and marketing law , 2017 

− Projekt Model Rules on Online Intermediary Platforms , 2018- 2019 

 

Recenzentka v medzinárodnom projekte: 

recenzentka v projekte „Coronavirus and the Law in Europe“ 

We are writing in reference to the project "Coronavirus and the Law in Europe", an edited 

book project counting with more than fifty single or multi-authored chapters, which has just 

been published online in open access and which shall be published in print in 2021. 

The project "Coronavirus and the Law in Europe" was initiated by Prof. Dr. Ewoud Hondius, 

in collaboration with the Editorial Board Members Dr. Marta Santos Silva, Prof. Dr. Andrea 

Nicolussi, Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch, Prof. Dr. Christiane Wendehorst and Prof. Dr. 

Fryderyk Zoll. This endeavour is a joint, collaborative effort aiming at structuring the recent 

and ongoing legal developments into a coherent and pan-European overview on coronavirus 

and the law. It includes both national and European perspectives and provides an overview of 

several legal disciplines. The project has been registered in the World Pandemic Research 

Network. 

We would appreciate it if you could inform us, upon your earliest convenience, whether you 

accept our invitation. If you give us such an honour, we would like to kindly ask you to 

complete and return the attached peer-review form by September 9, 2020, please.  

Recenzia na príspevok:  Coronavirus’ Impact on Broadcasting Rights for the Spanish 

Professional Football League / Antoni Rubí-Puig, Universitat Pompeu Fabra 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

1. národný spravodajca pracovnej skupiny pre zastúpenie a sprostredkovanie pre prípravu 

Európskeho občianskeho zákonníka  v rámci Study Group for European Civil Code 

(ECC), od roku 2005 -2008 

2. členka Advisory Team on Gratuitous Contract v rámci Study Group for European Civil 

Code (ECC), od roku 2006 -2007 

3. členka Advisory Team on Mandate Contract v rámci Study Group for European Civil 

Code (ECC), od roku 2006 -2008 

4.   členka SECOLA, Society for European  Contract Law od roku 2009 až doteraz 

5. členka medzinárodnej organizácie IFTTA – The International Forum of Travel and 

Tourism Advocates (Medzinárodné fórum právnikov pre cestovanie a cestovný ruch) 

s celosvetovou pôsobnosťou, (od roku 2013 – doteraz) 

6. členka medzinárodnej organizácie ELI (European Law Institute) so sídlom vo Viedni, 

Rakúsko, schválenie výkonnou radou spoločnosti – október 2015 - doteraz..... 

7. členka MICHR – Mediterranean International Center for Human Rights Research, 

medzinárodná organizácia, členstvo do 04/2017 - doteraz  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

1. členka Disciplinárnej komisie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, menovanie od 1. 4. 

2005, skončenie 2008 

2. členka Slovenskej advokátskej komory od roku 2005 až doteraz 

3. členka komisie vo veciach rozkladov účastníkov správneho konania proti rozhodnutiam 

v pôsobnosti Sekcie civilného práva ako poradného orgánu na prípravu návrhov 
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rozhodnutí ministerky spravodlivosti SR s účinnosťou od 9. 10. 2010 do 8. 10. 2012, 

menovanie október 2010 ministerskou spravodlivosti SR (v súlade s uznesením vlády SR 

č. 1211/2002 - čl. I ods. 1 a čl. II. ods. 1 Zásad vlády SR na zriaďovanie a činnosť 

osobitných rozkladových komisií zo dňa 2002) 

4. členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva pri Právnickej 

fakulte TU v Trnave, menovanie od februára 2014 do marec 2018 

5. členka komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, menovanie 11/2015 ministrom 

spravodlivosti SR, (od 2015 – doteraz) 

6. predsedníčka Nadácie Štefana Lubyho pri PF TU Trnava, od 8/2014 – 2019, od r. 2019 – 

2021-  správca nadácie, od 2021 – predsedníčka správnej rady Nadácie Štefana Lubyho 

7. členka komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy Vedeckej grantovej agentúry 

MŠ,VVaŠ SR a SAV (VEGA) s účinnosťou od 15. 6. 2016, menovanie ministrom 

školstva a predsedom SAV, ukončenie členstva k 31. 3. 2021 

8. SAAVŠ - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo – posudzovateľka, zápis do 

zoznamu posudzovateľov máj 2020 

9. Členka Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania TU v Trnave, Právnickej 

fakulty, poradný orgán dekana fakulty, menovanie od 1. 2. 2021 (čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia 

dekana TU PF č. 3/2020) 

 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: 

1. členka rekodifikačnej komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka, od roku 2007 – 

členka Komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, 

od 1. 2. 2007, menovanie január 2007 

2. členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, november 2014 

 

Členstvo vo vedeckých radách: 

1. členka Vedeckej rady PF TU v Trnave od 19. 9. 2008 - doteraz, posledné schválenie v AS 

PF TU Trnava od júna 2021 

 

Členstvo v redakčných radách: 

1. členka redakčnej rady medzinárodného trojmesačného časopisu pre právnu teóriu a prax: 

Evropski pravnik : međunarodni tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu = 

European lawyer journal : international quarterly journal for legal theory and 

practice, publikovaný v Novom Sade, Srbsko, SCI, ISSN 1452-3620, od októbra 2015. 

2. členka redakčnej rady pre „Časopis pro právní vědu a praxi“, vydavateľ Právnická 

fakulta Masarykovej univerzity v Brne od roku 1993, recenzovaný odborný právnický 

časopis, zameraný na publikovanie vedeckých prác z oblasti práva a právnej vedy, je 

zaradený do zoznamu recenzovaných neimpaktovaných periodík vydávaných v ČR, ISSN 

1210-9126 (Print), 1805-2789 (on-line), menovanie za členku od februára 2016. 

3. Členka redakčnej rady publikácie: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 

(NTIDV), vychádza pod záštitou TU v Trnave, Právnickej fakulty (vydavateľstvo TYPI) 

a je voľne šírená pod licenciou Creative Commons, ISBN 978-80-568-0329-5 (link: 

http://ntidv.iuridica.truni.sk/nove-technologie-internet-a-dusevne-vlastnictvo/#editorial), 

od roku 2020 - doteraz 

 

 

Organizácia vedeckej činnosti: 

1. Trnava, 29. 3. 2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

TU v Trnave, členka vedeckého výboru konferencie 
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2. organizovanie medzinárodného stretnutia Pracovnej skupiny „Bezodplatné zmluvy“ 

v rámci Študijnej skupiny pre Európsky občiansky zákonník na PF TU v Trnave dňa 16.-

18.5.2008  

3. organizovanie prednášky prof. Martin Schmidt – Kessela na tému Dogmatics and 

structure of European Private Law – the Draft Common Frame od Reference. 19.5.2008. 

4. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU 

v Trnave, členka vedeckého výboru konferencie 

5. medzinárodné diskusné fórum (Katedra občianskeho a obchodného práva, PF TU, 

Vedenie Spoločného grantového projektu PF TU a Ústav štátu a práva SAV VEGA č. 

/1/457/07/) dňa 19. 9. 2008 na PF TU v Trnave pod názvom „Rekodifikačné práce 

v krajinách strednej Európy – zdroj inšpirácie pre slovenské súkromné právo“, 

usporiadateľka diskusného fóra 

6. medzinárodné diskusné fórum, National Perspectives of European Private Law (Národné 

perspektívy európskeho súkromného práva), 14. decembra 2009, PF TU, hosť profesor 

Jan Smits, Holandsko 

7. 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“, členka vedeckého výboru a garant sekcie 

8. Stretnutie katedier občianskeho práva SR a ČR, 2-_4.2.2011, Terchová vrátane seminára „ 

Občianske právo v európskej perspektíve, spoluorganizátor, moderátor   

9. Členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie v rámci riešenia projektu 

Visegradského fondu na tému „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve 

– nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“ konanej dna14. 2. 2013 na 

PF TU Trnava 

10. 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, členka organizačného výboru konferencie 

11. 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, účasť,  moderátorka I. bloku. Sekcie 

občianskeho a obchodné právo na tému Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel 

národného, európskeho a národného civilného procesu, členka vedeckého výboru 

konferencie (menovanie marec 2014). 

12. 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, členka organizačného výboru 

13. Demänovská dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár na tému „Konvergencia 

a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, organizované 

v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0256/12 PF TU Trnava, Katedra občianskeho 

a obchodného práva, odborná garantka podujatia. 

14. Častá - Papiernička, 19. – 21. 3. 2015, medzinárodná konferencia „Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 2015“, organizátor Právnická fakulta UK Bratislava, 

pozvanie spolugarantovať sekciu občianskeho práva  

15. Trnava, 27. 3. 2015, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, moderátorka súkromnoprávnej sekcie – 

pracovné právo. 

16. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické 

dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy 
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v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, členka 

vedeckého výboru 

17. Tatranská Lomnica, 4. – 5. 2. 2016, odborný seminár „Prostriedky nápravy v zmluvnom 

práve, v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15, organizátorka, odborný garant 

seminára 

18. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, členka 

vedeckého výboru konferencie, menovanie 03/2016 

19. Trnava, 23. 9. 2016, wokrshop na tému: Spotrebiteľská arbitráž (východiská a ciele), 

organizovaný v rámci riešenia projektu APVV 14-0061 a TPD 2016, organizátor Katedra 

občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, organizátorka a garantka podujatia ako 

zodpovedná riešiteľka projektu 

20. Trnava, 20. 1. 2017, diskusný seminár v rámci riešenia projektu APVV 14-0061, témy 

seminára: Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a viceversa?) vo veci 

neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj 

o nekalých praktikách)“ a Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi., organizátor 

Katedra obchodného a občianskeho práva PF TU Trnava, organizátorka a garantka 

podujatia ako vedúca riešiteľského kolektívu projektu APVV.  

21. Piešťany, 9. 6. 2017, medzinárodná vedecká konferencia na tému „Porušenie zmluvných 

povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky“, organizátor Katedra 

občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, v rámci projektu VEGA č. 1/0094/15, 

organizátorka podujatia a garant 

22. Trnava, 02/2018 -  menovanie za člena vedeckého 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 

23. Brno, ČR, 31. 5. – 1. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia  „Zásady európskeho 

súkromného práva v aplikačnej praxi“ „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?“, organizátor PF 

MU Brno a PF TU Trnava ako spoluorganizátor v rámci riešenia projektu APVV PF TU 

Trnava č. 14-0061, členka organizačného výboru 

24. 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, členka 

organizačného výboru 

25. Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho 

právnické dni / XV. Luby Law Days  k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho na 

tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of Life and 

its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19, 

organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Bratislava, príhovor, 

členka vedeckého výboru 

 

 

Najvýznamnejšie výsledky: 

 

• Certificate of Contribution, udelený profesor Christian von Bar a profesor  a časť 

v riešení 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum, udelený v roku 2007 

• „dobrozdanie“ (posudok odborníka): prof. Dr. M. B. M. Loos, University of Amsterdam, 

The Netherlands,  (z roku 2009) 

• „dobrozdanie“ (posudok odborníka): prof. Dr. Martin Schmidt-Kessel, European Legal 

Studies Institute, Osnabrück University, Germany, (z roku 2009) 

• Pamätná medaila Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave „Pacta sunt servanda“ (2017) 
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• posudzovateľka výskumných projektov pre National Science Centre Poland (od 2017) 

• recenzentka pre zahraničné publikácie (napr. Coronavirus and the Law in Europe, časopis Folia 

Turistica)  

 

Iné: 

 

Študijné pobyty a stáže: 

1. 17.-23.5.2005, Malorka, Španielsko – pracovný pobyt na Univerzite Baleárskych ostrovov 

v Palme v rámci programu Erasmus Mobility Teachers 

2. Osnabrück, SRN, 4.-16.2.2006 – študijný pobyt na European Legal Studies Institute, 

Univerzita v Osnabrücku, oboznámenie sa s ECC (Európsky občiansky zákonník), pobyt 

na pozvanie Prof. von Bar, vedúceho Study Group on European Civil Code   

3. Osnabrück, Nemecko, 17. – 21. 11. 2015 – zahraničný študijný pobyt na European Legal 

Studies Institute (ELSI), Osnabrück University, Nemecko 

4. Warwick, Anglicko, 2. – 12. 3. 2016 – zahraničný študijný pobyt na The University of 

Warwick, School of Law, United Kingdom (Univerzita vo Warwicku, Anglicko) ako 

hosťujúci vedecký pracovník.  

5. Palma, Mallorca (Illes Balears) – 13. – 20. 6. 2017, zahraničný študijný pobyt v rámci 

programu ERASMUS +  STAFF Mobility for Training (academic year 2016/2017), 

miesto: Universitat de les Illes Balears, Faculty of Law, Palma. 

 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

 

Trnava, 15. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému „Motivácia 

a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „Preverovanie 

a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“, organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: 

Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty) 

 

Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu 

v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod názvom „Generace Z: 

Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická fakulta, lektor Mgr. Jakub 

Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 vyučovacích hodín. 

 

Lektorská činnosť:  

 

- 2018 – lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR, Pezinok 

 

Recenzentka v medzinárodnom projekte: 

recenzentka v projekte „Coronavirus and the Law in Europe“ (august 2020) 

We are writing in reference to the project "Coronavirus and the Law in Europe", an edited 

book project counting with more than fifty single or multi-authored chapters, which has just 

been published online in open access and which shall be published in print in 2021. 

The project "Coronavirus and the Law in Europe" was initiated by Prof. Dr. Ewoud Hondius, 

in collaboration with the Editorial Board Members Dr. Marta Santos Silva, Prof. Dr. Andrea 

Nicolussi, Prof. Dr. Pablo Salvador Coderch, Prof. Dr. Christiane Wendehorst and Prof. Dr. 

Fryderyk Zoll. This endeavour is a joint, collaborative effort aiming at structuring the recent 
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and ongoing legal developments into a coherent and pan-European overview on coronavirus 

and the law. It includes both national and European perspectives and provides an overview of 

several legal disciplines. The project has been registered in the World Pandemic Research 

Network. 

We would appreciate it if you could inform us, upon your earliest convenience, whether you 

accept our invitation. If you give us such an honour, we would like to kindly ask you to 

complete and return the attached peer-review form by September 9, 2020, please.  

Recenzia na príspevok:  Coronavirus’ Impact on Broadcasting Rights for the Spanish 

Professional Football League / Antoni Rubí-Puig, Universitat Pompeu Fabra 

 

Recenzent: 

 

- „vyžiadaná recenzia príspevku“ prostredníctvom edičnej rady časopisu,  ktorý bude 

uverejnený v medzinárodnom vedeckom časopise Folia Turistica, ktoré vydáva University of 

Physical Education in Krakow (Poland), ISSN 0867-3888 (marec 2021) 

 

 

1. recenzentka zborníka „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do 

kontraktačného procesu. Autori: kolektív autorov, editor: Urbanská G., vydavateľstvo 

Justičná akadémia SR, Pezinok, 2013, ISBN 978-80-970207-5-0. 

2. recenzentka zborníka „Obchodná spoločnosť ako právnická osoba“, J. Husár, Csach, K. 

(eds.), UPJŠ Košice, PF, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-199-7 (tlačená verzia), ISBN 

978-80-8152-200-0 (e-publikácia). 

3. recenzentka zborníka OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER 

PROTECTION IN LAW AND PRAXIS, Selucká, M. (ed.), Masarykova univerzita Brno, 

Právnická fakulta, Brno, 2015, ISBN 978-80-210-7883-3, dostupné na 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings. 

4. Recenzentka zborníka: Konvergencia a divergencia zodpovednostných vzťahov 

jadrového a civilného práva; Novotná, M. – Handrlica, J. (eds.), Praha: Leges, 2015, 192 

s., ISBN 978-80-7502-102-1. 

5. recenzentka kolektívnej monografie: Private Law Reform; Lavický, J – Hurdík, J. et al., 

Brno: Masaryk University, Facult yof Law, 2014, 329 s., ISBN 978-80-210-7603-7. 

6. Recenzentka kolektívnej monografie: Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele 

a jeho zdraví, Večerková, E. – Selucká, M. – Dudová, J. – Urbanová, M. a kol., 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, 299 s., ISBN 978-80-210-8050-8. 

7. Recenzentka monografie: Právo na informácie, Dobrovodský, R. – Košičiarová, S., 

Spolok Slovákom v Poľsku, Kraków 2015, ISBN 978-83-7490-915-0.  

8. Recenzentka monografie: Strengthening of Nuclear Liability Regime on National, 

International and European Level: A Tool to Enhance Nuclear New Build; autors:  

Novotná, M. – Varga, P. – Handrlica, J., Passau : rw&w Science & New Media, 2015. - 

224 p., ISBN 978-3-9816855-8-9. 

9. Recenzentka monografie: Hurdík, Ján, Selucká, Markéta, Koukal, Pavel a kol.: Evropské 

sourkomé právo v čase a prostoru, I. díl. Část teoretická, metodologická a systémová., 1 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, 205 s., Spisy  PF MU, řada 

teoretická , edice Scientia, sv. č. 594, ISBN: 978-80-210-8648-7, ISBN 978-80-210-

8649-4 (on-line:pdf) 

10. Recenzentka zborníka: Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov 

reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany. Zborník z cyklu diskusných seminárov 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings
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uskutočnených v roku 2017 v rámci projektu APVV-14-0061, (Maslak, M. ed.), TYPI, 

2017, ISBN 978-80-568-0082-9 

11. Recenzentka monografie: Dulaková, Denisa: Krátkodobý nájom bytu a súvisiace otázky, 

Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, ISBN 978-80-8168-939-0 brož, ISBN 978-80-8168-

940-6 (pdf) 

12. Recenzentka zborníka: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve .14. Lubyho právnické dni 

: medzinárodná vedecká konferencia International scientific conference Smolenice 19.-

20.9. 2019 / Kristián Csach (ed.) ; [recenzenti / reviewers: Oľga Ovečková, Monika 

Jurčová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 263 s. - (Dies Luby iurisprudentiae, nr. 14). - 

ISBN 978-80-7502-422-0 

 


