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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  
 

prof. JUDr. PhDr. To máš  Gábriš , PhD., PhD., LL.M., MA 
(od 15. 5. 2019) 

Vzdelanie a kariérny rast:  
2004 Právnická fakulta UK v Bratislave, akademický titul magister v odbore 

Právo 

2005                    Právnická fakulta UK v Bratislave, akademický titul JUDr. (doktor práv) 

2006                    Filozofická fakulta UK v Bratislave, akademický titul magister  

2007                    Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Maďarsko,  titul MA v odbore 
Stredoveké štúdiá 

2008   Právnická fakulta UK v Bratislave, akademický titul PhD. v odbore Dejiny 
štátu a práva 

2009                    Filozofická fakulta UK v Bratislave, akademický titul PhDr. 
2010                    Právnická fakulta TU v Trnave, akademický titul PhD. v odbore Pracovné 

právo 
2010                    Tilburská univerzita v Tilburgu, Právnická fakulta, Holandsko, titul LL.M. 

v odbore Medzinárodné a európske pracovné právo 
2012                    Filozofická fakulta UK v Bratislave, akademický titul PhD. v odbore 

Slovenské dejiny 
2013  Právnická fakulta UK v Bratislave, vedecko-pedagogický titul docent 

v odbore Teória a dejiny štátu a práva 
2017                    Právnická fakulta UK Bratislava, vedecko-pedagogický titul profesor 

v odbore Teória a dejiny štátu a práva  
 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie:  
15. 5. 2019    Katedra teórie práva a ústavného práva, TU v Trnave, Právnická fakulta, 

funkčné miesto profesora pre odbor Teória a dejiny štátu a práva 
2019     poverený vedúci Katedry dejín práva TU v Trnave, Právnickej fakulty 
15. 1. 2020    Katedra dejín práva TU, PF, funkčné miesto profesora pre odbor Teória a dejiny 

štátu a práva 
13. 10.2021 – 13. 10. 2023 – člen Akademického senátu TU v Trnave, Právnickej fakulty (I. 

funkčné obdobie) 
 
2007 – 2019      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
2020 -  doteraz  Ústav štátu a práva SAV Bratislava 
 
Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 
príp. uviesť, či bol publikovaný) 
 

1. Karlovy Vary, ČR, 5.-9.10.2008, medzinárodná konferencia „Československé právo 
a právni věda v meziválečném období a jejich místo v stŕední Evropě“, organizátor - PF 
UKarlovy v Prahe, pozvaný príspevok (7. 10.2008) 

2. Brno, ČR,  4.-5.11.2008, medzinárodná konferencia Dny práva, organizátor – PF MU 
v Brne, pozvaný príspevok 
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3. Pécs, Hungary,  7.-10.5.2008, XIVth European Forum of Young Legal Historians „Turning 
Points and Breaklines“, organizátor: University of Pecs, Faculty of Law, pozvaný 
príspevok „The factors of social law development in Czechosovakia“ 

4. Kraków, Poľsko, 11.-13.3.2008 – medzinárodná konferencia z trestného práva, organizátor 
Jagelońská univerzita Kraków, pozvaný príspevok 

5. Budapešť, Maďarsko, 2. 5. 2019, medzinárodná konferencia v rámci cyklu legislatíva 
a právo v Európe Legislatures and Laws in Europe. Conference on the „Day of 
Parliamentarism“, organizátor The Centre for Parliamentary Research (based on the István 
Széchenyi Unviersity of Györ, Hungary), National Unviersity of the Public Service and the 
Károli Gáspár University of the Reformed Church, aktívna účasť, (za PF UK Bratislava). 

6. Brno, ČR, 6. – 7. 6. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Weyrovy dny právní teorie 
2019“, organizátor Katedra právní teorie PF MU v Brne, aktívna účasť, pozvaný príspevok 
na tému Kríza autority písaného práva a nové formy riadenia. 

7. Andorra, Andorra, 16. – 18. 7. 2019, medzinárodná konferencia „71th Conference of the 
ICHRPI“, organizátor Consell General (Principat d´Andorra), Institut d´Estudis Andorrans, 
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 
(ICHRPI), aktívna účasť v sekcii č. 3 „Evolution of representative assemblies to 
democratic parliaments – III“, príspevok na tému: The Czechoslovak Parliaments and 
(Un)Implemented Principles of Parliamentarism between 1945 and 1992.  

8. Praha, ČR, 1. – 2. 10. 2021, medzinárodná konferencia „Rakousko-československé právní 
vztahy 1900 – 1950“ /“Internationale konferenz „Ősterreichisch-tschechoslowakische 
rechtsbeziehungen 1900 – 1950“, organizátor: ŐAW – Ősterreichische Akademie der 
Wissenschaften, PF UK Praha, PF MU Brno, J. Kepler Universität Linz, Univerzita vo 
Viedni, aktívna účasť, príspevok na tému: Transatlantické pohľady na ústavnoprávne 
spojenie Čechov a Slovákov / (Transatlantische Einsichten in die verfassungsrechtliche 
Verbindung zwischen Tschechen und Slowaken) 

9. Krakov, Poľsko, 7. 10. 2021, online medzinárodný webinár na tému „Difficult Heritage: 
Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918- 1939)“, 
organizovaný v rámci riešenia medzinárodného projektu podporeného Vyšehradským 
fondom, hlavný organizátor Jagelonská univerzita v Krakove, Poľsko; spoluorganizátori: 
Západočeská univerzita v Plzni, ČR,  Univerzita v Segede, Maďarsko a Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na tému: Slovak 
viewpoint on unification and codification efforts in Czechoslovakia. 

 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 
mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, 
názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, 
či bol publikovaný) 
 
1. Trnava, 28.11.2007 – vedecký seminár organizovaný pri príležitosti 15. výročia 

obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave Európsky vzdelávací priestor a nové formy 
výučby právnických predmetov na univerzite, pozvaný príspevok 

2. Trnava, 29. 3. 2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
TU v Trnave, pozvaný príspevok – súkromnoprávna sekcia II. – Pracovné právo 

3. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
TU v Trnave, pozvaný príspevok 

4. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Európa a mimoeurópsky svet: 
kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku p. doc. 
Železkovovej, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, (účasť za PF 
UK Ba) 
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5. Smolenice, 19. – 20. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia XIV Lubyho právnické 

dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia 
Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Ba, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Leges singulares.  

6. Bratislava, 8. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Mandatory and Default 
Regulation in Company Law“, organizátor PF UK Bratislava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému:  Mandatory and Default Rules in Private Law.  

7. Bratislava, 14. – 15. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou 
prezidentky SR p. Z. Čaputovej pod názvom „November 89 – 30 Years After“, 
organizátor Historický ústav SAV a UK v Bratislave, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému“1989 in Legal Discourse – 1989: The End of (Legal) History?“. 

8. Bratislava, 6. – 7. 2. 2020, medzinárodná vedecká konferencia „Bratislava Legal Forum 
2020 / Bratislavské právnické fórum 2020“, organizovaná PF UK Bratislava, pod záštitou 
Slovenskej advokátskej komory, aktívna účasť v sekcii č. 7: Pracovnoprávne spory,   
príspevok na tému: Pracovnoprávne spory v športe. 

9. Trnava, 21. – 22. 1. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva TU V Trnave, Právnickej fakulty 
s finančnou podporou MZVaEZ SR na tému: „Medzi Trianonom a retribúciou – 
slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu / Between Trianon and Retribution 
Slovak-hungarian Relations from a Legal Point of View“, aktívna účasť, príspevok na 
tému: Farewell to the Monarchy: Trans-Atlantic views on Slovak political identity.  

10. Banská Bystrica, 26. – 27. 3. 2021, online 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Banskobystrická škola právnych dejín“ pod názvom „Ústavy v dejinách“ pod záštitou 
dekana fakulty, organizátor UMB B. Bystrica, Právnická fakulta, aktívna účasť – 
príspevok na tému: Ústavný projekt pre Uhorsko z rokov 1688–1689 : Einrichtungswerk 
des königreichs hungarn, príspevok uverejnený v zborníku z konferencie 

11. Košice, 14. – 15. 10. 2021, online medzinárodná konferencia pod názvom „100 rokov 
trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“, organizátor UPJŠ 
Košice, Právnická fakulta v rámci riešenia projektu APVV 19-0419, aktívna účasť, 
príspevok na tému Trianon a právny inštitút „mierovej zmluvy“: Spravodlivosť 
v medzinárodnom práve? 

12. Trnava, 12. 11. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia na tému Autonomy of the 
Interest Corporations in Public Law and Private Law / Autonómia záujmovej korporácie 
vo verejnom a súkromnom práve, organizátor Katedra správneho práva, práva životného 
prostredia a finančného práva TU, PF v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0089/21, 
aktívna účasť, príspevok na tému: Public interest and public administration in the Self-
governance of sport.  

 
  
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov) 
 
 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 
mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov) 
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Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 
členstvo/oponovanie prác) 
 

- člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od 
2019 – doteraz) 

- predseda rigoróznej komisie pre špecializáciu Právne dejiny Slovenska na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte, menovanie od 15. 7. 2020 (platnosť novej vyhlášky 
dekana o rigoróznom konaní zo dňa 15. 7. 2020) 
 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
 

- Garant akreditovaného doktorandského študijného programu Teória a dejiny štátu a práva 
v externej forme štúdia na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od mája 2019) 

- Garant priznaných práv konať habilitačné konania a inauguračné konania v odbore hab. 
a inaug. konania Teória a dejiny štátu a práva (od december 2019) 

- Predseda Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu 
a práva na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od 1. 9. 2019 – 14. 5. 2021) 

- člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program Ústavné právo na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte (máj 2019 – máj 2021) 

- 2019 -  člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program  30. 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 1. 12. 2019 

- predseda subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Teória 
a dejiny štátu a práva (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 

 
 
Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný 
odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná 
obhajoba dizertačnej práce a pod.) 
 
Vedenie doktorandov – školiteľ:  
- doktorandka JUDr. Jana Venhartová, externá forma štúdia, na TU, Právnickej fakulte, 

študijný program Teória a dejiny štátu a práva, od ak. roka 2021/2022 
 
Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 
(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo 
o oponovanie alebo o členstvo v komisii) 
 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Eleny Gogolákovej, externá forma 
štúdia, študijný program teória a dejiny štátu a práva, na PF TU Trnava, téma práce: 
Spôsoby legislatívnej implementácie európskeho práva so zameraním sa na Poľsko, 
Česko a Slovenskú republiku, obhajoba 20. 8. 2019 

- oponent dizertačnej práce Mgr. Jakuba Rangla, externá forma štúdia na PF UPJŠ 
v Košiciach, študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov dizertačnej práce 
„Prirodzené právo v teórii a praxi“, menovanie jún 2020 
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- predseda skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Juraja Šeligu, externá 
forma štúdia, PF TU Trnava, študijný program ústavné právo, téma práce: Amnestia 
v právnom poriadku SR,  úspešná obhajoba 23. 6. 2021 

- oponent dizertačnej práce JUDr. Lucie Pištejovej, denná forma štúdia na PF UPJŠ 
v Košiciach, študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov dizertačnej práce 
„Stavovské snemy v Európe a ich právna regulácia“, menovanie marec 2021, obhajoba 
30. 8. 2021 

- oponent dizertačnej práce Mgr. Adriána Lukáčika, doktorandské štúdium na PF 
UPJŠ v Košiciach, študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov dizertačnej 
práce „Jednotná a účinná aplikácia viacerých normatívnych systémov pri ochrane 
základných práv“, obhajoba 30. 8. 2021 

- oponent dizertačnej práce JUDr. Dávida Pandyho, doktorandské štúdium na PF 
UPJŠ v Košiciach, študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov dizertačnej 
práce „Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve medzivojnovej ČSR“, obhajoba 
30. 8. 2021 

- predseda skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Michala Matulníka 
na tému „Kritériá spôsobilosti pre výkon funkcie ústavného sudcu“, doktorand na PF 
TU Trnava, externá forma, študijný program ústavné právo,  menovanie august 2021, 
obhajoba 31. 8. 2021 

-  
 
 
Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje 
/postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo 
o členstvo v komisii) 
 

- predseda habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, 
PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej fakulte, 
schválenie vo VR TU, PF zo dňa 6. 9. 2019, habilitácia – prednáška a obhajoba hab. 
práce 24. 9. 2019, (neúspešné konanie – neudelenie titulu doc. Vedeckou radou TU 
v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 15. 10. 2019); 

- predseda inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mgr. Vojtecha 
Vladára, PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva na TU, Právnickej fakulty (doc. 
Vladár pôsobí aj na PF UK Bratislava), schválenie vo VR TU PF dňa 6. 9. 2019, 
inauguračná prednáška na tému „Prínos kánonického práva k rozvoju právnej tradície 
kresťanského Západu“ a  zasadnutie Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty dňa 15. 10. 
2019; 

- predseda habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Veroniky Kleňovej, 
PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej fakulte, 
schválenie vo VR TU, PF zo dňa 21. 4. 2020, habilitácia – prednáška a obhajoba hab. 
práce 8. 9. 2020: názov habilitačnej prednášky: Dispozície s právom z delácie a názov 
habilitačnej práce: Darovanie s príkazom v rímskom práve, (udelenie vp titulu „doc.“ 
Vedeckou radou TU v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 17. 9. 2020); 

- oponent habilitačnej práce JUDr. Miroslava Fica, PhD. v habilitačnom konaní 
v odbore teória a dejiny štátu a práva na PF UPJŠ v Košiciach, téma práce: Základy 
trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej 
Československej republiky, menovanie jún 2020 

- predseda inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. JUDr. Miriam 
Laclavíkovej, PhD. na TU v Trnave, Právnickej fakulte v odbore HIK teória a dejiny 
štátu a práva, menovanie december 2020, 15. 4. 2021 - inauguračná prednáška na 
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tému: Dieťa ochrany hodné? Sociálno-právny status a ochrana záujmov dieťaťa 
v prvých decéniách 20. storočia, online zasadnutie VR TU, Právnickej fakulty 15. 4. 
2021,  

- oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. na PF 
UK Praha, ČR, téma hab. práce. „Prokletí i usmíření – několik kapitol  z trestního 
práva na Chebsku“, menovanie marec 2021 

- predseda habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Mgr. Daniela Krošláka,  
PhD., LL.M. v odbore HIK Teória a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej 
fakulte, schválenie vo VR TU, PF zo dňa 23. 4. 2021, menovanie máj 2021,  
habilitácia – prednáška a obhajoba hab. práce 6. 10. 2021, názov habilitačnej 
prednášky: Kultúrne konflikty a právo a názov habilitačnej práce: Právny štát (vývoj, 
princípy, mechanizmy ochrany), (udelenie vp titulu „doc.“ Vedeckou radou TU 
v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 11. 11. 2021); 

- oponent v inauguračnom konaní doc. JUDr. Denisy Dulakovej Jakúbekovej, PhD. 
v odbore HIK občianske právo na PEVŠ Bratislava, Fakulte práva, menovanie 14. 6. 
2021, téma inauguračnej prednášky: Úloha súkromného práva v postmodernej dobe 
s osobitným zreteľom na užívanie cudzej veci, konaná 13. 9. 2021 

 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje 
/postačuje rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila; 
inštitúciu, na ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov; 
v prípade ukončeného výskumu stručne uviesť výstup) 
 

- Názov projektu: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej 
kultúry 
Grantová schéma: APVV – Všeobecná výzva VV2017 
Číslo projektu: APVV-17-0056 
Doba riešenia: 2018-2022 
Dotácia: 157 124,- EUR 
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 

 
- projekt VEGA na TU, PF č. 1/0089/21 „Záujmová korporácia ako subjekt a objekt 

výkonu verejnej správy“, doba riešenia 2021 – 2023, vedúca projektu prof. 
Košičiarová, člen riešiteľského kolektívu 

 
Medzinárodný projekt:  
- International Visegrad Fund in respect of the project Continuity and Discontinuity of 

Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939) pursuant to Contract 
on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s. 
Visegrad Grant No. 22030159. Hlavný riešiteľ: Jagielonská univerzita v Krakowe, 
Poľsko, doba riešenia:  02/2021 – 07/2022, PF TU - ako partnerská organizácia, od 
roku 2021 člen riešiteľského kolektívu 
Názov projektu: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918-1939) 
Grantová schéma: International Visegrad Fund 
Číslo projektu: 22030159 
Doba riešenia: 2021 
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 
Zodpovedný riešiteľ (organizácia, meno): Jagellonská univerzita (Krakow, Poľsko) 
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Projekty riešené na Univerzite Komenského Bratislava, Právnickej fakulte: 
 
VEGA 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a 
ekonomická analýza právnej úpravy – zástupca vedúceho riešiteľa, od 2019 člen riešiteľského 
kolektívu 
VEGA 1/0638/18 – Hospodárske právne dejiny : hospodárstvo a podnikanie v právnych 
dejinách – hlavný riešiteľ, od 2019 člen riešiteľského kolektívu 
APVV-18-0199 - Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku – hlavný riešiteľ 
KEGA 066UK-4/2018- Zavádzanie porovnávacej právovedy do výučby– hlavný riešiteľ 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách:  
- Vedecký výbor think tanku Sport and Citizenship (Francúzsko) 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách:  
- člen komisie VEGA MŠVVaŠ SR č. 13 pre ekonomické a právne vedy, funkčné obdobie 

od roku 2018 do 31. 3. 2021, skončenie funkčného obdobia 
- „Posudzovateľ“ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, zapísaný do 

zoznamu posudzovateľov  na základe uznesenia výkonnej rady SAAVŠ, od máj 2020 
- predseda Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania TU v Trnave, Právnickej 

fakulty ako poradného orgánu dekana TU, PF, menovanie od 1. 2. 2021 (podľa čl. 1 ods. 3 
a ods. 4 rozhodnutia dekana PF TU č. 3/2020) 

- člen Rady pre spoločenské vedy APVV, menovanie ministrom ŠVVaŠ SR od 1. 2. 2021 
(štvorročné FO, podľa § 15 ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.),  

- Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV 
- Slovenská historická spoločnosť pri SAV 
- Učená právnická spoločnosť 
- Slovenská advokátska komora   
- Komisia pre prípravu Valného zhromaždenia a volieb Slovenskej boxerskej federácie – 

2016 – doteraz – člen  
- Rada Európy - Stály výbor pre divácke násilie – člen (2011) 
- Európska komisia - Expert Group on Sustainable Financing of Sports – člen (2011) 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť:  
- rekodifikačná komisia Ministerstva spravodlivosti SR pre občiansky súdny poriadok– člen 

(do 2015) 
- rekodifikačná komisia Ministerstva spravodlivosti SR pre súkromné právo – člen 
- legislatívno-právna a etická komisia Slovenského futbalového zväzu – 2011 – doteraz – 

člen 
- legislatívno-právna komisia Slovenského olympijského a športového výboru – 2019 – 

doteraz – člen  
- člen pracovnej skupiny pre prácu na novom zákone o športe na pôde MŠVVaŠ SR 
- člen legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (2020 – doteraz) 
 
Členstvo vo vedeckých radách:  
- člen Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty, menovanie jún 2019 (do jún 2023) 
- člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2015 - 2019) 
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Členstvo v redakčných radách:  
- člen redakčnej rady medzinárodného časopisu „Cracow Studies of Constitutional and 

Legal History / Krakiwskie Studia z Historii Państwa i Prawa“, vydavateľ Jagelonská 
Univerzita v Krakove, Poľsko, ISSN 2084-4115 eISSN 2084-4131, od október 2020 

- člen redakčnej rady časopisu Právnické listy (Plzeň), vydáva Fakulta právnická 
Západočeské univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR, a.s., ISSN 2533-736X 

- člen redakčnej rady časopisu Acta Iuridica Olomucensia, vydáva Univerzita Palackého 
Olomouc, ČR, ISSN 1801-0288 a eISSN 1805-9554 

- člen redakčnej rady časopisu Právněhistorické studie (Praha), vydavateľ Univerzita 
Karlova Praha, ČR, Nakladatelství Karolinum, ISSN: 0079-4929, E-ISSN: 2464-689X 

- člen redakčnej rady časopisu Journal of Ethics and Legal Technologies (Padova), ISSN 
2612-4920 – vydavateľ Padova University Press, Taliansko 

- Člen 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, od roku 
2020 – doteraz 

- člen vedeckej rady vedeckého časopisu „Štát a právo“, vydavateľ Právnická fakulta UMB 
Banská Bystrica, (ISSN 2644-643X, ISSN 1339-7753, SR), 2020 - doteraz 
 

 
Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 
dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo 
o prizvanie do programového výboru) 
 
Bratislava, 12. – 13. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia Jurisprudence in Central and 
Eastern Europe: The XIVth CEENJ Conference“, organizátor CEENJ, organizátor podujatia 
za CEENJ Bratislava 
 
Trnava, 21. – 22. 1. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou 
medzinárodného práva a európskeho práva TU V Trnave, Právnickej fakulty s finančnou 
podporou MZVaEZ SR na tému: „Medzi Trianonom a retribúciou – slovensko-maďarské 
vzťahy z právneho pohľadu / Between Trianon and Retribution Slovak-hungarian Relations 
from a Legal Point of View“, člen vedecko-organizačného výboru 
 
Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia) 
 
 
Iné: (podľa vlastného uváženia) 
 
Zahraničné pobyty: 
- 2006/2007 Budapešť, Stredoeurópska univerzita – MA štúdium v stredovekých štúdiách 
- 2009/2010 Tilburg, Holandské kráľovstvo, University of Tilburg, School of Law – LLM 

(štúdium medzinárodného a európskeho pracovného práva) 
- 2014 Goethe Universität vo Frankfurte nad Mohanom – fellow 
- 2017 University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA – Fulbright Scholar 
 

Lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR, Pezinok:  
- 18. 10. 2019 – lektor, „Právo a šport“ celoslovenské vzdelávacie podujatie,  

organizátor Justičná akadémia SR Pezinok, prednesené prednášky s diskusiou na 
témy: Vzťah medzi športovými pravidlami a právnym poriadkom. Autonómia športu 



 9 

a jej limity. Zákon o športe. Rozhodovanie v športových sporoch a o žalobách proti 
rozhodcovským rozsudkom športových arbitrážnych orgánov. Zodpovednosť za úraz, 
resp. inú škodu spôsobenú pri športových súťažiach. 

- 4. 2. 2021 – lektor, téma „Potravinové právo v súdnej praxi“, celoslovenské 
vzdelávanie online podujatie - seminár, organizátor Justičná akadémia SR Pezinok 

- Lektor seminára pre vydavateľstvo Verlag Dashöfer dňa 18. 3. 2021, online seminár 
na tému: Správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín 

- Bratislava (Hotel Tatra), 12. 11. – 20. 11. 2021 – „Jesenná škola práva 2021“ – účasť  
ako lektor, téma 15. 11. 2021 – Pramene uhorského práva, organizátor Ústav štátu 
a práva SAV, Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský národný podporný výbor EUROPE 
2000. 

 

Recenzent: 

- 2020 – recenzent zborníka príspevkov z medzinárodnej konferencie „Najvyššie súdy 
v meniacej sa dobe“, vydavateľstvo VEDA SAV Bratislava a Najvyšší súd SR, 2020,  
ISBN 978-80-224-1838-6, aj anglická verzia ISBN 978-80-224-1839-3 

- recenzent zborníka: Parlamentná kultúra. Neumann, J. (ed.). Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis, 2020, ISBN 978-80-568-0293-9. 

- Recenzent monografie: Laclavíková, M. – Švecová, A.: Praktikum k dejinám štátu 
a práva na Slovensku I (od najstarších čias do roku 1848), II. prepracované a doplnené 
vydanie, Typi VEDA Bratislava, 2020, ISBN 978-80568-0334-9 

 

Editor: 
- 2021, editor zborníka Between Trianon and Retribution Slovak-Hungarian Relations 

From a Legal Point of View, Lantajová, D. – Gábriš, T. – Bulla, M. (eds.) 
z konferencie zo dňa 21. -22. 1. 2021, 2021 vydavateľstvo Typi TU Trnava a VEDA 
Bratislava, ISBN 978-80-568-0231-1 
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