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Rok 2017 

 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 

V máji 2017 udelil prof. Dianiškovi rektor Trnavskej univerzity v Trnave ocenenie univerzity 

„Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom 

Trnavskej univerzity v Trnave“. 

 

prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc. 

V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil prof. Mosnému  ocenenie „Jubilejná medaila 

Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej 

univerzity v Trnave“. 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil doc. Laclavíkovej  ocenenie „Jubilejná 

medaila Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej 

univerzity v Trnave“. 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  

V októbri 2017 rektor Trnavskej univerzity udelil JUDr. Nevolnej ocenenie „Jubilejná medaila 

Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej 

univerzity v Trnave“. 

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

V roku 2017 udelil rektor Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode doc. Olšovskej, 

dekanke fakulty  „čestné uznanie“ - „Honorary Certificate of SU „UzhNU“ Rector“ – v rámci 

vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov s Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode . 

 



Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Od apríla 2017 je doc. Jurčová členkou medzinárodnej organizácie MICHR – Mediterranea 

International Center for Human Rights Research. 

  

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách a komisiách: 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

Od júna 2017 je doc. Laclavíková členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 

Bratislava. 

 

Od októbra 2017 bola doc. Laclavíková predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 

výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Od októbra 2017 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 

výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 

 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.  

Od októbra 2017 bola doc. Szabová predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 

výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Od júla 2017 bola doc. Olšovská menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, 

vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR 

(ISSN 2533-736X). 

 

 

 

 



doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

Od júla 2017 bola doc. Švecová menovaná do redakčnej rady časopisu Právnické listy, 

vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR 

(ISSN 2533-736X). 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

Od augusta 2017 sa Th.Lic. Moravčíková stala členkou medzinárodnej redakčnej rady 

vedeckého on-line časopisu  - Žurnal „Archont“ (Arkhont), zaregistrovaný v systéme 

eLIBRARY.ru  pod ISSN  2587-9464. 

 

Vyžiadané prednášky v zahraničí: 

 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Doc. Káčer uskutočnil  na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci dňa 6. 10. 2017 

vyžiadanú prednášku pre doktorandov na tému „Úvod do právnej metodológie“  a dňa 13. 10. 

2017 vyžiadanú prednášku pre študentov magisterského štúdia na tému „Filozofické koncepcie 

demokracie“. Dekanka Právnickej fakulty UP Olomouc zaslala doc. Káčerovi osobné 

poďakovanie za prednesenie mimoriadnych prednášok.  

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.  

Doc. Lantajová uskutočnila 11. 11. 2017 na Užhorodskej národnej univerzite, Právnickej 

fakulte vyžiadanú prednášku na tému: „International Legal Regulation of the Institute of 

Succession“. 

 

Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V roku 2017 bola ThLic. Moravčíková členkou organizačného alebo vedeckého výboru 

nasledujúcich zahraničných medzinárodných konferencií: 

 

Užhorod, Ukrajina, 20. - 22. 4.. 2017, IX. medzinárodná vedecká konferencia „Zakarpatski 

pravovi čitania“, organizátor Ministerstvo osviti a nauky Ukrajina, Užgorodský nacionaľnyj 

universitet, Institut zakonodarstva Verchovnoj rady Ukrajiny, Segedskij universitet, Trnavská 



univerzita, Universita Danubis, Liga studetnov asociacii pravnikov Ukrajiny a Európska 

asociácia studentov prava – ELSA Užhorod, členka organizačného výboru konferencie za 

fakultu. 

Jalta, Rusko, 17. – 21. 5. 2017, medzinárodné fórum XXXII Kharax forum na tému:  „Political 

Space and Social Time“, organizátor V.I. Vernadsky Crimean Federal Univesity, Kuban State 

University, the Bulgarian Eurasian research centre a Faculty of Law Trnava University, členka 

medzinárodného  vedeckého a programového výboru konferencie za fakultu. 

Krasnodar, Rusko, 20. – 22. 10. 2017, medzinárodná vedecká konferencia  „Filosofia religii 

i teologija v duchovnom prostranstve sovremennovo universiteta“, organizátor  Kubanskij 

gosudarstvennych universitet v Krasnodare, Russia, aktívna účasť, členka medzinárodného 

programového výboru konferencie za fakultu. 

Jalta, Rusko, 8. – 12. 11. 2017, medzinárodné fórum XXXIII Kharax forum na tému:  „Political 

Space and Social Time : dialogue of epochs and values of generations“, organizátor V.I. 

Vernadsky Crimean Federal Univesity, Černomorskij informacijno-analytičeskij centr, 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, členka medzinárodného  vedeckého 

a programového výboru konferencie za fakultu. 

Orlov (Kirovská oblasť) Rusko, 30. 11. – 1. 12. 2017, medzinárodná vedecká konferencia na 

tému: „Obraz“ religii: religioznoe obrazovanie v mnogoobrazii religioznych kuľtur“, 

organizátor Orlovskij gosudarstvennyj universitet imeni Turgeneva, Orlov, Rusko, aktívna 

účasť a člnka medzinárodného organizačného výboru. 

 

Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie: 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.  

Na základe vyžiadanej spolupráce pôsobil JUDr. Dobrovodský od januára 2017 ako národný 

expert (National Correspondent) v medzinárodnom projekte Európskej komisie pod názvom 

„Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU“.  

 

 

 

 

 

 



Legislatívna a normotvorná činnosť: 

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Od januára 2017 bola doc. Olšovská zvolená Súdnou radou SR podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) 

Ústavy SR za členku Disciplinárneho senátu v pozícii „iná osoba ako sudca“, menovanie 

predsedníčkou Súdnej rady SR. 

 

V septembri 2017 sa doc. Olšovská stala členkou pracovnej skupiny pre súkromné právo v 

rámci Slovenskej advokátskej komory.  

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 

 S účinnosťou od 20. 9. 2017 bola prof. Košičiarová ministrom životného prostredia SR 

menovaná za členku Osobitnej komisie ministra životného prostredia SR pre konanie vo 

veciach rozkladov vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 

Rok 2018 

 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. 

V máji 2018 udelil vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave prof. Dianiškovi „Čestné uznanie za aktívnu účasť v odbornej porote na 19. 

Celoštátnej študentskej vedeckej a odbornej konferencii XIX. CSŠPD“ a „Čestné uznanie 

za aktívnu účasť v odbornej porote na 18. medzinárodnej Študentskej vedeckej odbornej 

konferencii XVIII. MŠPD“ , ktoré sa konali v Bratislave v dňoch 17. – 18. 5. 2018 pod záštitou 

Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, ktorých organizátorom bola Katedra 

psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. 

 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.  

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udelil v apríli 2018 doc. Káčerovi pri príležitosti Dňa 

učiteľov  ocenenie Trnavskej univerzity v Trnave „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce 

výsledky v pedagogickej činnosti“.  

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 



JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

Od roku 2018 sa JUDr. Dobrovodský stal členom expertnej skupiny „EXPERT GROUP ON 

ePROCUREMENT - CONTRACT REGISTERS SUBGROUP“ pri Európskej Komisii za 

Slovensko.   

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách a komisiách: 

 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.  

V decembri 2018 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 - 2021  ako sprostredkovateľ 

a rozhodca, oprávnený riešiť kolektívne spory na roky 2019 – 2021. 

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.  

V júni 2018 bol Dr. Mészáros ministrom spravodlivosti SR vymenovaný 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. 

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Od apríla 2018 bola doc. Novotná predsedníčkou Súdnej rady SR vymenovaná za členku 

výberovej komisie pre hromadné výberové konanie sudcov. 

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.  

Vo februári 2018 sa doc. Švecová stala členkou Slovenskej genealogicko-heraldickej 

spoločnosti v Martine. 

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

Od júna 2018 bola Dr. Moravčíková menovaná členkou redakčnej rady medzinárodného, 

recenzovaného vedeckého časopisu „Вестник Московского государственного областного 

университета - Cерия: Юриспруденция (Vestník Moskovskej štátnej oblastnej univerzity - 

Séria Právo), ISSN 2072-8557, ISSN (online) 2310-6794. 

 



Od júla 2018 sa stala členkou redakčnej rady časopisu „STUDIA z PRAWA 

WYZNANIOWEGO“ – vedeckého časopisu, ktorého vydavateľom je Katolícka Univerzita 

Jána Pavla II. v Libline v Poľsku (ISSN 2081-8882, ISSN on line 2544-3003). 

 

Od septembra 2018 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého časopisu 

„Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies." (Vestník 

Petrohradskej štátnej univerzity. Filozofia a Konfliktológia.) pod ISSN 2542-2278. 

 

Vyžiadané prednášky: 

 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.  

JUDr. Adamová uskutočnila dňa 29. 1. 2018 v Banskej Bystrici vyžiadanú prednášku na tému 

„Otvorené vzdelávanie na Slovensku – výhody pre vzdelávanie“ s dôrazom na autorské právo 

a licencie Creative Commons. Prednáška sa konala na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej 

Bystrici. 

 

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD.  

Dr. Berdisová uskutočnila dňa 19. 4. 2018 v Trnave vyžiadanú prednášku na tému: „Čo je 

právo?“ na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pre študentov a pedagógov 

fakulty.  

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

JUDr. Dobrovodský uskutočnil dňa 13. 3. 2018 v Bruseli v Belgicku vyžiadanú prednášku na 

tému „The Register of Contracts in the Slovak Republic“ v rámci zasadnutia expertnej skupiny 

- Expert Group on eProcurement – Contract Registers subgroup pri Európskej komisii.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 16. 2. 2018 v Moskve vyžiadanú prednášku na tému 

„Dogovornyie otnošenia meždu gosudarstvami i cerkvami“ v rámci 3. ročníka medzinárodného 

festivalu vedy na Moskovskej štátnej univerzite v Moskve, Ruská federácia.  

Ďalej Dr. Moravčíková uskutočnila dňa 12. 3. 2018 v Novom Díllí vyžiadanú prednášku na 

tému: „Religion in Europe“. Prednáška sa konala v „Centre for European Studies“ na Jawaharlal 

Nehru University, New Delhi, India. 

 



Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

Doc. Gajdošová okrem aktívnej účasti bola aj odborným garantom  sekcie „Republika 

právníků?“ medzinárodnej medziodborovej konferencie venovanej začiatkom Československej 

republiky pod názvom „Na prahu nové doby“ konanej v Prahe v dňoch 26. – 29. 10. 2018. 

Organizátormi konferencie boli Ústav státu a práva AV ČR v spolupráci s Ústavom štátu 

a práva SAV, Univerzita Karolova Praha – Filozofická fakulta a Filosofický ústav AV ČR, 

Ústav právních dějin PF UK Praha a Ústav dějin umění AV ČR. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

ThLic. Moravčíková a doc. Olšovská  boli členkami vedeckého výboru medzinárodnej 

vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 6. – 7. 6. 2018 pod názvom 

„Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – 

Gruzja“ (Human Rights and Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – 

Georgia). Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne s organizátormi ako  Právny 

výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, 

Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-

Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov 

a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie 

vied.  

 

Rok 2019 

 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

V septembri 2019 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, rektor univerzity udelil prof. Šmidovi  čestný doktorát „Doctor honoris causa“ za 

mimoriadny prínos k rozvoju vysokého školstva na Slovensku. 

 

 

 

 



prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

V septembri 2019 rektor Policajnej akadémie ČR v Prahe udelil prof. Šimovčekovi „Pamätný 

list rektora policajnej akadémie“ za účasť na medzinárodnej konferencii katedier trestného 

práva a dlhodobú spoluprácu. 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V septembri 2019 dostala Dr. Moravčíková „Čestný diplom“ a „Medailu Fakulty práva a 

verejnej správy Varmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne“ v Poľsku za podporu spoločných 

aktivít medzi fakultami v oblasti vedy a akademickej výmeny. 

 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.  

V apríli 2019 sa doc. Deset aktívne zúčastnil 6. ročníka medzinárodnej konferencie – „6th 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts  - SGEM 

2019“ vo Viedni. Organizátor konferencie udelil doc. Desetovi ocenenie „Best presenter 

Award“ – za vynikajúce prednesenie a obsah príspevku na tému: European Standards and 

Actual Issues of the Tapping in Slovak Criminal Procedure Law. 

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.  

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory udelilo JUDr. Maslákovi 1. cenu v Publikačnej 

súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019 za príspevok „Postavenie pozemkového 

spoločenstva v súdnom konaní“ (v BSA č. 1-2/2019). 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 

a grémiách a komisiách: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

V roku 2019 sa JUDr. Dobrovodský stal členom skupiny „FLEC – Family Law in Europe 

Community“, ktorá pracuje pri Univerzite v Amsterdame (Holandsko).  

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

S účinnosťou od marca 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala prof. 

Šimovčeka za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave. 



 

S účinnosťou od novembra 2019 ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR vymenovala 

prof. Šimovčeka za člena Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre spoločenské vedy 

(II. funkčné obdobie). 

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 

Od roku 2019 sa doc. Gajdošová stala členkou Disciplinárneho senátu pri Súdnej rade SR. 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.  

V júni 2019 bola JUDr. Nevolná menovaná ministrom spravodlivosti SR za kandidáta na člena 

výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena výberovej 

komisie pre výberové konania a funkciu predsedu súdu. 

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V júni 2019 sa doc. Maslen stal členom  redakčnej rady vedeckého časopisu „The Financial 

Law Working Papers“ (ISSN 2658-0284), ktorého vydavateľom je Univerzita Marie-Curie 

Skłodowskej v Lubline (Poľsko). 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V apríli 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady vedeckého zahraničného 

časopisu „Vestnik of Cheliabinsk State University - Philosophy. Sociology. Culturology“ 

(ISSN 1994-2796), ktorý vydáva Čeljabinská štátna univerzita (Ruská federácia).  

 

V decembri 2019 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady nového vedeckého časopisu 

„International Scientific Journal Homiletics“, ktorý bude vydávať Štátna univerzita v Moskve 

(Ruská federácia).  

 

Vyžiadané prednášky: 

 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.  

Doc. Gajdošová 14. 3. 2019 uskutočnila v Prešove vyžiadanú prednášku v rámci podujatia 

„Advokátske komory na Slovensku (1875-1948)“ s cieľom predstaviť dejiny advokácie na 



Slovensku s dôrazom na východné Slovensku a mesto Prešov. Téma prednášky: dejiny 

združovania sa advokátov do advokátskych komôr a zároveň predstavenie publikácie 

„Advokátske komory na Slovensku (1875-1948)“, ktorej je spoluautorkou. Organizátorom bol  

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove a Slovenská advokátska komora. 

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD.  

Doc. Csach 18. 3. 2019 uskutočnil vyžiadané prednášky na inštitúte Viedenskej univerzity vo 

Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien, FOWI – Forschungsinstitut für Mittel- und 

Osteuropäisches Wirtschaftsrecht). Cyklus prednášok na témy: Einführung in das slowakische 

Privatrecht und Justizsystem, Einführung in das slowakische Vertragsrecht und dessen 

spezifische Institute (Publizität der Verträge mit öffentlicher Hand), Einführung in das 

slowakische Gesellschaftsrecht und dessen spezifische Institute (start-up Gesellschaften), 

Einfluss des österreichischen Rechts auf das slowakische Privatrecht.  

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

Doc. Laclavíková a doc. Švecová 28. 11. 2019 uskutočnili na Právnickej fakulte  Západočeskej 

univerzity v Plzni  vyžiadanú prednášku na tému „Starostlivosť o dieťa v podmienkach I. ČSR 

na Slovensku“. 

 

Dňa 5. decembra 2019 doc. Laclavíková a doc. Švecová uskutočnili v rámci cyklu „Prednášky 

právnych historikov“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyžiadanú 

prednášku na tému „Právnické vzdelávanie a historická právnická fakulta v Trnave“. 

 

Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. a prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

Dr. Moravčíková a prof. Olšovská boli členkami vedeckého výboru 3. ročníka medzinárodnej 

vedeckej konferencie, ktorá sa konala v poľskom Lubline v dňoch 24. – 25. 5. 2019 pod názvom 

„Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje 

Europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy“. Fakulta bola jedným zo spoluorganizátorov 

spoločne s organizátormi -  Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, 

kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubine, Právnická 

fakulta Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity 

v Ľvove a Nadácia Poľskej akadémie vied. 



 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého výboru medzinárodnej 

multidisciplinárnej konferencie na tému „The Collapse of Empires in the XXth Century: New 

States and new Identities“, ktorá sa konala v dňoch 24. – 26. 10. 2019 na Fakulte histórie a práva 

Arménskej štátnej univerzity v Jerevane.  

 

Rok 2020 

 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

V januári 2020 udelila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová pri príležitosti 27. 

výročia vzniku SR prof. Barancovej štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. stupňa“ za 

mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy. Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania 

dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života.  

 

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.  

V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Jalčovi „Cenu za 

vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť“ v rámci 385. výročia otvorenia Universitas 

Tyrnaviensis. 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

V novembri 2020 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave JUDr. Dobrovodskému ocenenie 

univerzity „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti“ v rámci  

385. výročia otvorenia Universitas Tyrnaviensis. 

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V januári 2020 udelila Právnická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline 

v Poľsku prof. Olšovskej a Dr. Moravčíkovej medailu kardinála Stefana Wyszyńskieho  

„Magister iurium Dei“. 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách, grémiách a komisiách: 



 

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

V roku 2020 sa JUDr. Adamová stala členkou medzinárodného konzorcia (v rámci COST-

research action) AAL_TRUSTTECH – Consortium for comparative analyses of trust and 

socially situated AAL_technology. 

 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách, grémiách a komisiách: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

V júni 2020 sa JUDr. Dobrovodský stal členom Legislatívnej rady vlády SR a v septembri 

2020 sa stal členom Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.  

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V auguste 2020 sa doc. Maslen stal členom  rozkladovej komisie riaditeľa Národného 

bezpečnostného úradu a v októbri 2020 sa stal členom poradnej komisie riaditeľa Národného 

bezpečnostného úradu.  

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Vo februári 2020 sa prof. Šmid stal predsedom Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok. 

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD. 

V roku 2020 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za člena výberovej 

komisie pre hromadné výberové konanie v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 

 

V roku 2020 boli vybraní pedagógovia fakulty zapísaní do „zoznamu posudzovateľov“ 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na základe uznesenia výkonnej rady 

SAAVŠ v máji 2020. 

 

 

 

 

 

 



Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA 

V októbri 2020 sa prof. Gábriš stal členom redakčnej rady medzinárodného časopisu „Cracow 

Studies of Constitutional and Legal History / Krakiwskie Studia z Historii Państwa i Prawa“, 

vydavateľom ktorého je  Jagelonská Univerzita v Krakove v Poľsku.  

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V roku 2020 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého 

časopisu „Politica.eu“, ktorého vydavateľom je Universita de Torino a Universita del Molise 

v Taliansku.  

 

V júli 2020 sa stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu „Przeglad 

prawno-ekonomiczny“(Review of Law, Business and Economy), vydavateľom ktorého je  

Instytut Ekonomii i Finansów KUL Lublin v Poľsku.   

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

V roku 2020 sa prof. Olšovská stala členkou edičnej rady medzinárodného vedeckého 

recenzovaného časopisu „Social Law“, ktorý vydáva Taras Shevchenko National University of 

Kyjev na Ukrajine.  

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.   

V roku 2020 sa doc. Novotná stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého časopisu 

International „Journal of Nuclear Law“, vydavateľom ktorého je Inderscience Publishers.  

 

Vyžiadané prednášky: 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

Doc. Laclavíková a doc. Švecová 4. marca 2020 uskutočnili vyžiadanú prednáška na tému 

„Dieťa medzivojnového Slovenska“. Prednáška bola spojená s prezentáciou rovnomennej 

knihy „Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na 

Slovensku a jej inštitucionálna základňa.“. Organizátorom bola Univerzitná knižnica Trnavskej 

univerzity V Trnave. 

 



Účasť vo vedeckom alebo organizačnom výbore medzinárodnej konferencie v zahraničí: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.  

Dr. Moravčíková okrem aktívnej účasti bola aj členkou vedeckého a organizačného výboru 

v poradí už 4. ročníka medzinárodnej vedeckej on-line konferencie, ktorá sa konala v dňoch 6. 

– 7. 11. 2020 na tému „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system 

podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina - Niemcy“. Fakulta 

bola jedným zo spoluorganizátorov spoločne s organizátormi - Poľská akadémia vied 

v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy, Katolíckej univerzity Jána Pavla 

II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická 

fakulta Štátnej univerzity v Ľvove a Nadácia Poľskej akadémie vied. 

 

Rok 2021 

 

Získanie významného ocenenia za pedagogickú, vedeckú alebo publikačnú činnosť: 

 

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. 

V máji 2021 udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Eliášovi ocenenie univerzity 

„Cena Antona Hajduka 2021 za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom 

Trnavskej univerzity v Trnave“.   

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

V marci 2021 bola prof. Olšovská zaradená do zoznamu „Přehled TOP 100 žen česko-

slovenského právního byznysu“. Zoznam vznikol na počesť prvých žien, ktoré už pred sto 

rokmi študovali v prvej ČSR a stali sa prvými právničkami. Zoznam predstavuje ako autor 

Jaroslav Kramer hovorí „unikátní a inspirativní přehled stovky právniček, které vynikají 

v klíčových segmentech českého a slovenského byznysu“. 

 

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

V januári 2021 absolvovala doc. Kleňová habilitačný proces na Univerzite Johannesa Keplera 

v Linzi v Rakúsku, v rámci ktorého jej bol udelený titul „venia docendi“ v odbore rímske právo. 

Na základe udelenia tohto titulu je doc. Kleňová oprávnená konať verejné prednášky, výskum 

a vzdelávanie študentov na vysokej škole v zahraničí. 

 



doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

V rámci úspešnej spolupráce s Ústavným súdom Slovenskej republiky v roku 2021 bolo doc. 

Lackovi v apríli 2021 zaslané poďakovanie za vynikajúcu odbornú spoluprácu v oblasti 

slovenského práva sociálneho zabezpečenia.  

 

JUDr. Jakub Neumann, PhD. 

V roku 2021 sa JUDr. Neumann stal ako štvornásobný víťaz súťaže člen poroty 8. ročníka 

súťaže „Cena Ernesta Valka 2021“ na tému „Priama vs zastupiteľská demokracia a limity 

referenda“, ktorú vyhlasuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika so sídlom v Bratislave. 

Porota zložená z významných odborníkov z oblasti práva hodnotí články študentov 

prihlásených do súťaže každoročne od roku 2014. 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a 

organizáciách, grémiách a komisiách: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V septembri 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou vedeckého spoločenstva „PTPW – Polskie 

Towarzystwo Prawa Wyznaniowego“  a „SKP - Stowarzyszenie kanonistów Polskich“ so 

sídlom v Lubline v Poľsku.  

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách, grémiách a komisiách: 

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

V júni 2021 sa JUDr. Dobrovodský stal členom pracovnej skupiny pre rekodifikáciu rodinného 

práva vymenovanej podľa štatútu pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva 

ministerkou spravodlivosti SR. 

 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

V december 2021 bol doc. Križan zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľ a rozhodca, oprávnený 

riešiť kolektívne spory na roky 2022 – 2024. 

 

 



doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

V júni 2021 bol doc. Maslen  vymenovaný ministrom obrany SR za stáleho člena osobitnej 

rozkladovej komisie ako poradného orgánu ministra obrany SR.  

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD. 

V máji 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Najvyššieho súdu SR za náhradníka 

výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie sudcu Najvyššieho súdu SR pre 

trestnoprávne kolégium. 

 

V júni 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný predsedom Súdnej rady SR za náhradníka 

výberovej komisie pre hromadné výberové konania v obvode Krajského súdu v Trenčíne. 

 

V novembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre hromadné 

výberové konanie sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v  obvode Krajského súdu 

v Trenčíne.  

 

V decembri 2021 bol Dr. Mészáros vymenovaný za člena výberovej komisie pre obsadenie 

voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského sudu v Trenčíne.  

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., mim. prof.  

V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná ministerkou spravodlivosti SR za členku pracovnej 

skupiny pre rekodifikáciu záväzkového práva. 

 

V júni 2021 bola doc. Novotná vymenovaná predsedom Súdnej rady SR za členku výberovej 

komisie pre hromadené výberové konanie sudcov v obvode Krajského súdu v Nitre. 

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných vedeckých časopisov: 

 

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. 

V roku 2021 sa Dr. Moravčíková stala členkou redakčnej rady zahraničného vedeckého 

časopisu „Eurasian Crossroads“, ktorý vychádza  v Moskve v Ruskej federácii.  

 

Od roku 2021 je Dr. Moravčíková členkou redakčnej rady časopisu „Kościół i Prawo“, 

vydavateľom ktorého je Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline v Poľsku.   



Mgr. Peter Mészáros, PhD. 

Od roku 2021 je Dr. Mészáros členom  redakčnej rady recenzovaného interdisciplinárneho 

vedeckého časopisu „Studia Erasmiana Wratislaviensia / Wroclawskie Studia Erazmianskie“, 

ktorého vydavateľom je Wydzial Prawa, Administracji i Eknomii Uniwersytetu 

Wroclawskiego v Poľsku.  

 

Od roku 2021 je Dr. Mészáros externým recenzentom pre vedecký recenzovaný časopis „PUG 

- Przegląd ustawodawstwa gospodarczego“, ktorý vydáva vydavateľstvo Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne S. A. vo Varšave v Poľsku. 

 


