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Vzdelanie a profesionálny postup: 
- Habilitácia v odbore obchodné a finančné právo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(2011),
- doktorandské štúdium, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2005-2008),
- LL, M. štúdium v odbore obchodné právo, Univerzita Hamburg (2004-2005), 
- štúdium v odbore právo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 

(1999-2004)

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 
- Docent obchodného práva na Katedre občianskeho a obchodného práva TU v Trnave (2016-

doteraz)
- Docent obchodného práva na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach (2013-2017)
- odborný asistent na Ústave európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, neskôr 

docent (2009 – 2013)

Významné pracoviská: 
- Slovenská akadémia vied, člen dozornej rady Ústavu štátu a práva (2022 – doteraz)
- Národná banka Slovenska, člen právnej rady (2021 - doteraz)
- Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, katedra občianskeho a obchodného práva 

(2016 - doteraz)
- Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, ústav európskeho práva (2005-2017)
- Justičná akadémia Slovenskej republiky, vedúci oddelenia justičných databáz (2016 - 2021)

Aktuálne oblasti záujmu:
- Právo obchodných spoločností: všeobecná teória obchodných spoločností, osobné obchodné 

spoločnosti a spoločnosť s ručením obmedzeným, prierezovo otázky rozhodnutí orgánov 
obchodných spoločností a postavenia členov orgánov,

- Súkromné právo: metodologické otázky, všeobecná teória právnických osôb súkromného 
práva, záväzkové právo

- Medzinárodné právo súkromné a procesné: všeobecné otázky, záväzkovoprávne vzťahy 
a statusové otázky v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Najdôležitejšie výsledky:
- Z vedeckého hľadiska: Práca na procedurálnych nedostatkoch kontraktácie v súkromnom 

práve s výrazným národným dopadom (publikácia Štandardné zmluvy, Plzeň : Aleš Čeněk, 
2009 a  Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za rok 2011), medzinárodný ohlas dosiahla najmä 
práca o akcionárskych dohodách (vedenie a autorstvo konceptu veľkého komparatívneho 
výskumu v publikácii Mock, S., Csach, K., Havel, B. (eds). International Handbook on 
Shareholders´ Agreements. Berlin : DeGruyter, 2018, 600 s.). Reflexia publikovaných názorov 
aj najvyššími súdmi SR a ČR a Ústavným súdom SR. 

- V pedagogickej oblasti: Spolupráca na učebniciach Obchodného práva (1 a 2) a Medzinárod-
ného práva súkromného a procesného s výrazným vplyvom na výučbu predmetov na 



Slovensku.
- Z organizačného hľadiska: Zastrešovanie radu konferencií, ktoré sa stali nosnými konferen-

ciami pre slovenskú a českú akademickú aj praktickú obec v práve obchodných spoločností 
(každoročne v septembri v Smoleniciach) ako aj radu konferencií o ochrane spotrebiteľa pri 
finančných službách.

Publikačná činnosť:
- Link, z pôsobenia na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
- Link, z pôsobenia na právnickej fakulte TU v Trnave

Výber doterajších aktivít
Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch (od 2015):

1. 2021, 12. 4. 2021, Viedeň, WU Wien, Prednáška na tému: „Die neuen Entwicklungen im 
slowakischen Handels- und Privatrecht“

2. 2021, 14. 5. 2021, Sliezska univerzita, Katowice, doktorandský seminár, Prezentácia na tému: 
„Running a business in times of a pandemic“

3. 2021, 25. 5. 2021, Praha, Ústav štátu a práva AV ČR, účasť na konferencii „OECD Principles 
of Corporate Governance“, príspevok publikovaný 

4. 2020, 17. – 18. 2. 2021, Viedeň, WU Wien, Účasť na konferencii „Krakauer Forum der 
Rechtswissenschaften, Gesellschaftsrechtliche Regelungen zur Förderung von Startups“ 
vystúpenie s témou „Einfache Gesellschaft auf Aktien im slowakischen Recht: Erfolg oder ein 
Fehlschlag?“, publikovaný výstup

5. 2019, 5. 12. 2019, Trento, Taliansko, účasť na podujatí „The 25-th Annual Common Core of 
European Private Law“, prezentácia projektu „Contracts in sharing economy“ 

6. 2019, 6. 6. 2019, Praha, Karlova univerzita v Prahe, vystúpenie na konferencii „Rekodifikace 
obchodního práva – pět let poté“ s príspevkom „Povinnosti a zodpovednosť spoločníkov 
obchodných spoločností ako základ slovenského koncernového práva“, publikovaný výstup

7. 2019, 18. 3. 2019, Viedeň, WU Wien, prednáška na tému „Einführung in das Slowakische 
Privatrecht: Vertragsrecht und Kreditsicherung, Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht“

8. 2018, 14. – 16. 6. 2018, Karlovarské právnické dni, Karlovy Vary, ČR,. Aktívne vystúpenie 
s príspevkom: synalagmatické záväzky a ich súdne uplatňovanie. Pozvaný príspevok, 
publikovaný v zborníku.

9. 2018, 11. 5. 2018, Praha, Ústav štátu a práva AV ČR, aktívne vystúpenie na konferencii  
Transparency of ownership structures : has it gone too far?“ s príspevkom „Publish or perish 
(without public funds): Register of public sector partners and publications of contracts under 
the Slovak law“

10. Krakow, Poľsko, 3. – 4. 11. 2016, medzinárodný seminár v rámci cyklu seminárov „Co-
funded by the Justice Programme 2014-2020 of the European Union, téma seminára: ROME 
I and ROME II – Aplicable Law in International Contracts and Torts, organizátor Academy of 
European Law, Justičné akadémie v ČR, SR, Maďarsku a Poľsku, lektor seminára v bloku II. 
Rome I: Which Law Applies to International Contracts? 

11. 2017, 8. - 10. 6. 2017, Karlove Vary, XXV. Karlovarské právnické dni, príspevok na tému: 
„Predinsolvenčné povinnosti štatutárnych orgánov“, pozvaný príspevok, publikovaný výstup.

12. 2017: Brno, 9.11.2017, Masarykova univerzita
13. 2015, CEVRO institut, Praha, vystúpenie na téma: „Reakcia na hroziaci úpadok: slovenská 

skúsenosť : Kríza kapitálových spoločností“

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
1. 2021, 24. 6. 2021, Bratislava, vystúpenie na konferencii „Aktuálne trendy v potravinovom 

práve 2021“ s príspevkom: „Neprimerané obchodné podmienky medzi súkromným a 

https://aleph.upjs.sk/F/I49Q2TCAKY4EG8KTIBVJV5FAY8PAFHIYX9F9EJAFJM6H7MPEGE-15959?func=find-b&request=csach%2C+kristi%C3%A1n&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=EPC01&x=49&y=9&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WRK&filter_request_2=&filter_code_3=WRK&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WSL&filter_request_5=
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=resultform&backPage=searchform&fs=44093FA15F244112830D13984E37E83E


správnym právom“, pozvaná prednáška
2. 2021, 25. 6. 2021, Trnava, vystúpenie na konferencii „Právne aspekty zmluvnej podpory 

výskumu a vývoja“, publikovaný výstup
3. 2021, 21.9. – 22. 9. 2021, Smolenice, vystúpenie na konferencii „Prevody obchodných 

podielov a akcií“ s príspevkov „Dobromyseľné nadobudnutie účasti na obchodnej spoločnosti 
a postavenia spoločníka“, publikovaný výstup

4. 2021, 20. – 22. 10. 2021, Štrbské Pleso, účasť na diskusnom fóre: „Nové výzvy pre rekodifi-
káciu právnických osôb“ s vystúpením: „Návrh právnej úpravy združenia osôb, výkonu práv 
člena, prijímanie rozhodnutí orgánov, nedostatky pri prijímaní rozhodnutí“

5. 2021, 12. 11. 2021, Trnava, vystúpenie na konferencii „Autonómia záujmovej korporácie vo 
verejnom a súkromnom práve“ s príspevkom „Súkromná autonómia  a právnické osoby 
súkromného práva (status vs. zmluva)“, publikovaný výstup

6. 2020, 29. 9. 2020, Trnava, vystúpenie na konferencii „Zmluvný režim výkonu funkcie“ 
s príspevkom „Vady ustanovenia do funkcie člena orgánu a vady zmluvy o výkone funkcie“, 
publikovaný výstup

7. 2020, 29. 4. 2020, Bratislava, Vystúpenie na konferencii organizovanej americkou obchodnou 
komorou s príspevkom „Arbitrabilita korporátnych sporov: Základné východiská“

8. 2019, 5. 11. 2019, Bratislava, vystúpenie na konferencii „6. ročník konferencie o ochrane 
spotrebiteľa vo finančných službách“ s príspevkom „Všeobecné obchodné podmienky“, 
spoločne s V. Borkovičovou, 

9. 2019, 24. 9. 2019, Smolenice, vystúpenie na konferencii „Zodpovednosť členov orgánov 
obchodných spoločností medzi  korporačným, insolvenčným a trestným právom“ s príspev-
kom „Porušenie lojality, zákazu konkurencie a využitie obchodnej príležitosti – korporačné, 
insolvenčné a trestnoprávne aspekty“, publikovaný výstup

10. 2019, 26. 4. 2019, Starý Smokovec, vystúpenie na podujatí organizovanom Konkurznou 
akadémiou s príspevkom na tému „Zodpovednosť členov orgánov  spoločníkov za privodenie 
úpadku : Priame nároky veriteľov voči členom orgánov v konkurze“

11. 2019, 20. - 21. 3. 2019, Bratislava, PEVŠ, vystúpenie na konferencii „Paneurópske právnické 
rozpravy“ s príspevkom „Právo z informácie: publicita a ochrana dobrej viery v obchodnom 
práve“, publikovaný výstup

12. 2017, 27. 4. 2017, Bratislava, UK a SAK, vystúpenie na konferencii venovanej rozhodcovské-
mu konaniu s príspevkom na tému „Zodpovednosť za škodu v súvislosti s dokazovaním v 
rozhodcovskom konaní“

13. 2016, Trnava, 23. 9. 2016, workshop 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, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Východiská a tvorba novej právnej úpravy spotrebiteľskej arbitráže v SR.

14. 2017: Diskusné fórum TU, Novelizácia obchodného zákonníka.
15. 2018, 14. 2. 2018, Bratislava, Vystúpenie na konferencii „Quo vadis obchodné právo 2018“, 

s príspevkom „Variácie zodpovednosti orgánov a spoločníkov: prípadová štúdia“, spolu s R. 
Palom, 

16. 2018, 13. 6. 2018, Bratislava, aktívne vystúpenie na diskusnom podujatí „Quo vadis pracovné 
právo: Riadiaci pracovníci a členovia orgánov obchodných spoločností z pohľadu pracovného 
a obchodného práva“ na tému „Súbeh pri výkone funkcie člena orgánu obchodnej 
spoločnosti“, 

17. 2018: Smolenice: Obchodné spoločnosti s účasťou štátu. Aktívne vystúpenie na tému: Právny 
vzťah spoločnosti a člena orgánu delegovaného štátom.

18. 2018, Bratislava, 5. ročník konferencie ochrana spotrebiteľa vo finančných službách, vystúpe-
nie s príspevkom: „Premlčanie v spotrebiteľských zmluvách a jeho právne následky“.

19. 2016, 30. – 31. 3. 2016, Smolenice, vystúpenie na konferencii „Akcionárske dohody a ich 
implikácie na správu obchodných spoločností“ s príspevkom „Následky porušenia akcionár-



skych dohôd a ochrana pred akcionárskymi dohodami“

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. 2022, marec a apríl, International and Comparative Company Law, súbor prednášok Právnická 

fakulta, Sliezska univerzita, Katowice (60 h prednáškový kurz)
2. 2018, júl, Letná škola, Velké Bílovice, vystúpenie na tému uzatváranie zmlúv prostredníctvom 

platforiem.
3. 2018, 5. 6. 2018, Stretnutie katedier obchodného práva, Olomouc 
4. 2018, Palermo, Stretnutie skupiny Common core, Third Party Rights, referovanie národnej 

správy
5. 2018, Aalborg: Stretnutie pracovnej skupiny pre návrh pravidiel pre platformové kontrakty
6. 2017, júl, Velké Bílovice, Letná škola práva obchodných spoločností organizovaná Právnickou 

fakultou MU v Brne,
7. 2017, Turín, stretnutie skupiny Common core, Third Party Rights, 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
1. 2018: Bratislava, 6.11.2018 5. Ročník konferencie Ochrana finančného spotrebiteľa – 

organizácia, garant a moderátor podujatia
2. 2017: Bratislava, 13.11.2017, 4. Ročník konferencie. Ochrana finančného spotrebiteľa – 

organizácia, garant a moderátor podujatia 
3. 2017, Bratislava, 7. 11. 2016, 3. ročník odbornej konferencie k neprijateľným obchodným 

podmienkam vo finančných službách pod názvom „Nekalé praktiky pri kontrahovaní 
a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru 
spotrebiteľovi.“, organizátor BPM Slovakia, s. r. o., PF TU Trnava a Ústav štátu a práva SAV 
Bratislava, moderátor podujatia

Iné lektorské aktivity:
- Pravidelné prednáškové podujatia v oblasti práva obchodných spoločností a medzinárodného 

práva súkromného a procesného pre Justičnú akadémiu SR 

Účasť v rigoróznom konaní: 
Oponovanie rigoróznych prác a členstvo v Komisiách:

- 2016 – doteraz, Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, odbor právo, členstvo 
v komisiách, oponovanie prác a členstvo v komisii

- 2017 – doteraz, Trnavská univerzita v Trnave, odbor právo, členstvo v komisiách, oponovanie 
prác a členstvo v komisii

- 2004-2017, Univerzita Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, odbor právo, členstvo 
v komisiách, oponovanie prác a členstvo v komisii

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:
Vedenie doktorandov – školiteľ:
1. JUDr. Žofia Šuleková (2012 – 2015), názov práce: Zmluvná sloboda a právo obchodných 

spoločností, odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, úspešná obhajoba dizertačnej práce 
(interná forma)

2. JUDr. Dušan Rostáš (2013 – 2017), názov práce: Zneužitie významnej trhovej sily (regulácia 
obchodných reťazcov na pomedzí zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska), 
odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, úspešná obhajoba dizertačnej práce (interná forma)

3. JUDr. Dominika Zavadová (2014 – 2018), názov práce: Nekalé zmluvné praktiky a nekalá 
súťaž odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, úspešná obhajoba dizertačnej práce (interná 



forma)
4. Mgr. Veronika Trojčáková (2016 – 2019), téma: Vyporiadanie neplatných a zrušených zmlúv. 

odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, (interná forma) / odbor občianske právo TU (interná 
forma), úspešná obhajoba dizertačnej práce

5. JUDr. Dominika Cukerová (2016 – 2020), téma: Odporovateľnosť právnych úkonov 
v obchodnom práve, odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, (externá forma) úspešná obhajoba 
dizertačnej práce

6. JUDr. Viliam Janáč (2013 – 2020), téma: Akcionárske dohody, odbor: obchodné a finančné 
právo, UPJŠ, (externá forma), úspešná obhajoba dizertačnej práce

7. JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M. (2015 – 2020), téma: Zodpovednosti za vady obchodných 
podielov a akcií, odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, (externá forma), úspešná obhajoba 
dizertačnej práce

8. JUDr. Alexander Bröstl (2016  – ....), téma práce: Neplatnosť právnych úkonov v obchodnom 
práve, odbor: obchodné a finančné právo, UPJŠ, (externá forma)

9. Mgr. Monika Rafajová: (2020  –  ... ), téma práce:    Neodkladné opatrenia v práve obchod-
ných spoločností, odbor: občianske právo, TU (externá forma), 

10. JUDr. Ondrej Majerníček (2019  –  ....) téma práce: Preventívna reštrukturalizácia a povinnosti 
členov orgánov obchodnej spoločnosti pri hrozbe úpadku, odbor: občianske právo, TU (externá 
forma)

Oponovanie dizertačných prác: 
1. 2021, Mgr. Zdeněk Houdek, téma: Deliktní 

nástroje ochrany věřitele podnikatelského seskupení MU v Brne, 2021
2. 2019, JUDr. Lucie Melzerová, téma: Vliv změny 

poměrů na trvání závazků. UPOL, obhajoby: 14. 1. 2019;
3. 2018, Barbora Grambličková, LL.M.: Postavenie 

riešiteľov a investorov v nových spoločnostiach vznikajúcich vo sfére vedy, výskumu a inovácií 
23.8.2018

4. 2018, UPJŠ v KE, JUDr. Martina Tekeliová, 
téma: Kompetencie a vzťahy medzi orgánmi obchodných spoločností, obhajoba 27.8.2018

5. 2018, UPJŠ v KE, JUDr. Martin Husár, téma: : 
Obchodné vzťahy medzi obchodníkmi z rôznych krajín Európskej únie Distribúcia tovarov medzi 
obchodníkmi z členských štátov EÚ – distribučné zmluvy, obhajoba 17. 12. 2018;

6. 2017, TU v Trnave, JUDr. Ivana Klorusová, 
LL.M.: Ochrana slabšej strany v Európskej súkromnej spoločnosti

7. 2017, UK v BA, Ludgar Thiesing: „Insolvency 
law of Natural Persons in the Federal Republic of Germany with Special Focus on Debts of 
Private Budgets of Households, Current Reform Efforts, Constitutional Aspects and Regulation of 
Insolvency of Natural Persons in the EU Member States“ 

8. 2017, UK v BA, Anita Schottenhamel: Kartell-
verfolgung in Deutschland und Europa, Cartel prosecution in Germany and Europe, Stíhanie 
kartelov v Nemecku a v Európe. 

9. 2017, MU v Brne, Mgr. Konstantin V. Lavrushin: 
Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností, obhajoba: 

10. 2017, MU v Brne, Mgr. Mária Pastorková: 
Medzinárodné licenčné zmluvy pohľadom kolizného práva, obhajoba: 2018

11. 2017, MU v Brne, JUDr. Monika Příkazská, 
téma: Standardizace obchodních smluv a sektorové regulace, obhajoba 2018;

Členstvo v komisiách pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác:



1. 2021, 11.3.2021, MU Brno, obhajoba disertační práce Ing. Mgr. Františka Kasla
2. 2021, 11.3.2021, MU Brno, státní doktorská zkouška Mgr. Tomáše Abelovského
3. 2021, 11.3.2021, MU Brno, obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Abelovského
4. 2021, 3. 6. 2021, UPJŠ KE, obhajoba projektu dizertačnej práce, Mgr. Ľuboslav Sisák

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora:
1. JUDr. Diana Treščáková, PhD. UPJŠ v Košiciach, oponent, 2021
2. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. KU v Prahe, oponent, 2021
3. Dr. Iur. Angelika Mašurová, MLE., UK v Bratislave, oponent, 2020
4. JUDr. Jana Duračinská, PhD., UK v Bratislave, oponent, 2020
5. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., UP v Olomouci, oponent, 2017
6. JUDr. Tomáš Richter,Ph.D., VŠE v Prahe, člen komisie, 2017
7. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., UP v Olomouci oponent, 2016
8. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D., MU v Brne oponent, 2016
9. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M. UP v Olomouci, oponent, 2015
10. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., UPJŠ v Košiciach oponent, 2015
11. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., MU v Brne oponent, 2014 
12. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, PEVŠ v Bratislave oponent, 2013
13. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. PEVŠ v Bratislave, oponent, 2012

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
Zodpovedný riešiteľ projektov:
1. APVV-17-0562 „Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem“, 2018-2022, 

Projekt sa zameriava na problematiku uzavierania zmlúv prostredníctvom elektronických 
platforiem, vrátane súvisiacich problémov súkromného práva hmotného, civilného procesu, 
súťažného práva a osobitne aj práva obchodných spoločností a elektronického platformového 
výkonu práv spoločníka či správy obchodných spoločností. 

2. VEGA č. 1/0917/16, „Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve“ 2016 – 2018: Projekt 
sa zameriaval na dve navzájom podmienené otázky. Prvou sú atypické právne vzťahy v obchodnom 
práve, osobitne v práve obchodných spoločností. Predmetom skúmania bol rozsah zmluvnej 
slobody a analogická aplikácia práva v obchodnom práve, osobitne v práve obchodných spoločnos-
tí. Druhou otázkou boli faktické vzťahy v obchodnom práve, napríklad faktické ovládanie 
obchodnej spoločnosti, faktické vykonávanie funkcie orgánu obchodnej spoločnosti. V rámci 
projektu sa podarilo formulovať úpravu faktického riadenia, ktorú si osvojil aj zákonodarca (novela 
Obchodného zákonníka z roku 2017).

3. APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv“ 2012 – 2015, Justičná 
akadémia SR: Projekt sa zameral na rôzne aspekty ingerencie súdov do kontraktačného procesu 
a do obsahu zmlúv, výstupy publikované v rovnomenných zborníkoch.

4. VEGA č. 1/0746/10 „Normatívna a aplikačná rezistencia vnútroštátneho právneho poriadku 
pred nadnárodnými, medzinárodnými a mimoprávnymi vplyvmi“, 2011 – 2012: Projekt sa zameral 
na rôzne prejavy prienikov nadnárodného, medzinárodného a mimoprávneho systému regulácie do 
vnútroštátneho práva a schopnosti či tendencie vnútroštátneho práva brániť sa tomuto prieniku. 

Člen riešiteľského kolektívu:
1. VEGA č. 1/4655/07 „Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv“, 2008 – 

2010: Projekt sa zameriaval na regulačné a interpretačné výzvy obchodných zmlúv, osobitne.
2. VEGA č. 1/0149/08 „Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti 

slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví“, 2009 – 2011, EU, PHF Košice: projekt pod vedením 



pracovníčky Ekonomickej univerzity sa zameral na právne aspekty koncentrácií obchodných 
spoločností.

3. APVV-0381-07: Zodpovednosť kvalifikovane poverených osôb za škodu (vedúci: prof. J. 
Husár, UPJŠ v KE): V rámci projektu sa skúmali otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú 
nesprávnym profesijným postupom, osobitne zodpovednostný režim osôb, ktoré sú ako podnikate-
lia poverené výkonom určitej činnosti vyžadujúcej osobitné kvalifikačné predpoklady a ktoré 
požívajú osobitný stupeň dôvery (slobodné povolania, ako napríklad advokáti, daňoví a investiční 
poradcovia, lekári, architekti a podobne). V rámci výskumu publikoval dve monografie, základný 
výstup je voľne prístupná monografia.

4. APVV-0823-11: „Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo“ (vedúci: 
prof. J. Klučka, UPJŠ v KE), 2012 – 2016: Projekt sa zameriaval na regionalizačné tendencie 
v rámci medzinárodného práva verejného. Členom riešiteľského kolektívu bola venovaná 
pozornosť prejavom európskeho práva vo vnútroštátnom práve a regionálnej ekonomickej 
spolupráci. 

5. APVV-0809-12: „Modernizácia práva obchodných spoločností“ (vedúci: prof. J Husár, UPJŠ 
v KE). 1.10.2014 - 31.9.2017: Projekt priniesol identifikáciu otázok, ktoré môžu pomôcť moderni-
zácii práva obchodných spoločností. V rámci projektu boli navrhnuté viaceré legislatívne úpravy či 
zmeny legislatívnych návrhov, ktoré boli následne prevzaté aj zákonodarcom. V rámci riešenia 
projektu bola nadviazaná široká medzinárodná spolupráca. Navrhovaný zodpovedný riešiteľ, doc. 
Csach, je jedným z (uvedených) hlavných autorov publikácie Mock, S., Csach, K., Havel, B. 
International Handbook on Shareholders´ Agreements de Gruyter, 2018, 600 s., ktorá celosvetovo 
mapuje problematiku akcionárskych dohôd a ktorá bola pozitívne prijatá aj zahraničným akademic-
kým prostredím (pozitívne recenzie v popredných európskych periodikách).

6. APVV-20-0171: „Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných 
vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva“, vedúca: doc. Novotná, TU v Trnave, 2021 – 
2024: Projekt sa venuje súbehu noriem upravujúcich uvedené právne vzťahy.

7. APVV-18-0337 „Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, 
insolvenčným a trestným právom.“ Vedúca: doc. Žitňanská, 2019 – 2022: Projekt sa venuje 
interakcii medzi trestnou a korporačnou zodpovednosťou členov orgánov za škodu.

8. VEGA č. 1/0269/20: „Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja“, vedúca doc.  
Žitňanská, 2020 – 2021: Projekt sa zameral na otázky právnej úpravy uchádzania sa o grantovú 
podporu, priebeh vyhodnocovania, poskytnutia grantu a plnenia úloh, ako aj kontroly jeho 
výsledkov. Výstup je publikovaný ako domáci zborník.

9. VEGA č. 1/0571/19: „Dispozície s obchodným podielom“ vedúca: JUDr. Nevolná, TU 
v Trnave, 2020 – 2021: Projekt sa zameral na otázky prevodov a zaťaženiu účastí na obchodnej 
spoločnosti. Výstup je publikovaný ako zahraničná kolektívna monografia.

Národný spravodajca medzinárodného projektu:
1. JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082 (Max Planck Institute Luxembourg, 

2016) „Consumer protection in EU procedural law“: Projekt sa zameral na transpozíciu vybraných 
procesných smerníc práva EÚ na ochranu spotrebiteľa v rámci výskumnej činnosti poprednej 
vedeckej ustanovizne. Výsledky boli pretavené do komplexnej monografie Implementing EU 
consumer rights by national procedural law. - München : C.H. Beck, Hart, 2019. - ISBN 
978-3-406-73667-4.

2. Damages due to infringements of EU and national competition law 
(European University Institute, Florence, 2015): Národná správa venovaná uplatňovaniu náhrady 
škody za porušenie súťažných pravidiel práva EÚ.

3. 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): 
Národná správa 

4. Jean Monnet Module, ref. Nr.: 176308-LLP-1-2010-1-SK-AJ-MO (UPJŠ 
Košice)

https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_27.pdf


Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách 
a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis participácie)
- Predseda Komisie č. 10 pre evaluáciu spoločenskovedných ústavov AV ČR, v.v.i. (2015, 

2021);
- Člen odborových komisií pre obchodné a finančné právo (UPJŠ v Košiciach, UK v Bratisla-

ve (do 2019), Právo informačních a komunikačních technologií (Masarykova universita v Brne);
- Člen Komisie VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy (2016 - 2017).

Legislatívna a normotvorná činnosť: 
- Člen rekodifikačnej komisie, neskôr pracovných skupín 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 obchodné-

ho práva

Členstvo vo vedeckých radách: 
- Vedecká rada Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 2019 - doteraz

Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu)
1. Redakčná rada časopisu Jurisprudence (Karlova univerzita v Prahe, Wolters Kluwer)
2. Redakčná rada časopisu Časopis pro právni vědu a praxi (MU v Brne)
3. Redakčná rada časopisu Právny obzor (Ústav štátu a práva SAV )
4. Redakčná rada časopisu Súkromné právo (Wolters Kluwer SK)

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: 
1. Organizátor radu konferencii k ochrane spotrebiteľa vo finančných službách (BPM Slovakia, 

s. r. o.)
2. Organizátor radu konferencií k právu obchodných spoločností (Smolenice, spolu s Ústavom 
štátu a práva SAV, Ústavem státu a práva AV ČR v.v.i.)

3.
Najvýznamnejšie výsledky: 
- Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Osobnosť 

vedy a techniky do 35 rokov za rok 2011.


