VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
JUDr. Katarína Gešková, PhD.
Dátum a miesto narodenia:
5. mája 1979 v Liptovskom Mikuláši
Vzdelanie a profesionálny postup:
PhD. v odbore občianske právo
Právnická fakulta UK, Bratislava, Marec 2010
Advokátska skúška
Slovenská advokátska komora
Október, 2008
JUDr. v odbore občianske právo
Právnická fakulta UK, Bratislava, September, 2004
Mgr. v odbore právo
Právnická fakulta UK, Bratislava, Jún 2003

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu,
odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje)
v súčasnosti:
odborná asistentka na Katedre občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta TU,
Trnava Bratislava
- výuka predmetov Občianske právo procesné v dennej, ako aj externej forme,
- výuka voliteľného predmetu Praktické prípady z civilného procesu,
- vedúca diplomových prác,
- členka komisie pre štátne záverečné skúšky,
- členka rigoróznej komisie.

September 2006 - September 2008:
Asistentka na Katedre občianskeho práva, Právnická fakulta UK, Bratislava
December 2003 - September 2006:
Interný doktorand na Katedre občianskeho práva, Právnická fakulta UK, Bratislava
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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. Plzeň, ČR, 19. 10. 2017, medzinárodná konferencia „Výzvy českého civilního
procesu“, organizátor Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, aktívna účasť
2. Olomouc, ČR, 18. – 19. 5. 2017, XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„Olomoucké právnické dny 2017“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť
v sekcii civilného procesu na tému: Pluralita subjektú a jejich změna v civilním
soudním řízení, pozvaný príspevok na tému: Abstraktná kontrola ako prostriedok
ochrany viacerých subjektov.
3. Plzeň, ČR, 3. – 4. 10. 2019, medzinárodná odborná konferencia „Aktuální výzvy
soukromého práva“ v rámci pravidelného stretnutia katedier občianskeho práva,
organizátor FP ZČU v Plzni, aktívna účasť, príspevok na tému: Žaloby o určenie
neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.
4. Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, medzinárodná konferencia Dny práva 2019 (Days of
Law 2019), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii civilní proces v aktuální
judikatuře, pozvaný príspevok na tému: Určovacie žaloby v judikatúre slovenských
a českých súdov.
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. Bratislava, 21. – 22. 10. 2016, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod
záštitou predsedu NR SR, pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a pri
príležitosti 95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde právnickej fakulty UK
vedenej prof. A. Ráthom „Bratislavské právnické fórum 2016“, organizátor PF UK
Bratislava, aktívna účasť v sekcii Kolektívne uplatňovanie nárokov, pozvaný
príspevok na tému Spotrebiteľské združenia ako subjekt kolektívnej ochrany
spotrebiteľských práv.
2. 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 civilného práva
procesného, pozvaný príspevok na tému Výklad niektorých ustanovení o dovolaní.
3. 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 „Zásady európskeho súkromného práva a ich odraz v normotvorbe
a súdnej praxi EÚ a SR“. (spoluautorka Novotná, M., PF TU Trnava)

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká
konferencia, názov podujatia, organizátorov)
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Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť
mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká
konferencia, názov podujatia, organizátorov)
Trnava, 20. 12. 2016, workshop na tému „Princípy slovenského civilného procesu“,
organizátor Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v rámci riešenia projektu VEGA
1/0505/14, účasť ako moderátorka podujtia
Účasť v rigoróznom konaní:
členka rigoróznej komisie na Právnickej fakulte TU v Trnave

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:
Členstvo v komisiách – doktorandské štúdium:
09/2017

členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Občianske právo
na TU V Trnave, Právnickej fakulte, menovanie dekanom fakulty od 1. 9. 2017

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.)
11/2018

školiteľka v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo doktorandského
študijného programu občianske právo, schválenie vo VR TU, Právnickej
fakulty dňa 30. 11. 2018, (znova priznané práva na PhD. – občianske právo od
roku 2017), (máj 2019 schválenie vo VR TU, PF v rámci sumarizácie
a aktualizácie)

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)

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)
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- projekt VEGA č. 1/0329/19 „Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na
Slovensku.“ 2019 - 2021
- projekt VEGA č. 1/0703/17 „Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu
o maloletých po rekodifikácii civilného procesu“, r. 2017 – 2019, zástupca zodpovedného
riešiteľa
- Projekt APVV č. APVV – 14 - 0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského
súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“; Právnická fakulta TU, doba
riešenia 2015 - 2019; spoluriešiteľka
Grant Európskej komisie no. 2012/S 179-293769: Study to collect data on children's
involvement in judicial proceedings in the EU, 2013 – 1014, spoluriešiteľka
Grant Netherlands

Helsinki

Committee

no. HOME/2011/ISEC/AG/4000002581:

Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with
Emphasis on Legal Support – a Human Rights-Based Approach, 2013-2015, spoluriešiteľka
Alexander Dubček Grant „Rozvoj a budovanie Európskeho právneho systému“ –
komparatívna štúdia na tému: Kolektívna žaloba v Európe, 2007
Madrid, Španielsko
spoluriešiteľka
Grant VEGA – grant Ministerstva školstva Slovenskej republiky na tému: „Právna ochrana
maloletých v civilnom procese“, 2006-2009
spoluriešiteľka
„Grant UK“ – grant Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov na tému:
„Systém opravných prostriedkov – komparatívna štúdia“ , 2006
riešiteľ

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis
participácie)
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Člen komisie pre vedeckú a odbornú činnosť študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty ako
poradný orgán dekana fakulty, od 01.02.2021 (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana TU, PF
č. 3/2021)
Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp.
stručný popis participácie)

členka rekodifikačnej komisie pre civilné právo procesné vymenovaná ministrom
spravodlivosti SR (2012-2015)
Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu)
členka redakčnej rady časopisu Súkromné právo
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)
Trnava, 02/2018 - menovanie za členku organizačného 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
2. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris
Tyrnavienses – Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal
Policy and Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori
Právnická fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta
Univerzity Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská
štátna univerzita vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického
práva a verejnej správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; členka
organizačného výboru
1.

Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia)
Lektorská činnosť:
- prednášková činnosť pre odbornú verejnosť v rámci Oddelenia ďalšieho vzdelávania
Právnickej fakulty UK Bratislava
- prednášková činnosť pre odbornú verejnosť pre Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
- prednášková činnosť pre mediátorov v rámci Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského, Bratislava
- prednášková činnosť pre súkromné spoločnosti
- prednášková činnosť pre súdy SR
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Publikačná činnosť:
Monografie:

1. spoluautor: Gešková, K., Novotná, M. a kol. Zásady európskeho súkromného
práva : súbor interpretačných a aplikačných nástrojov. 1. vyd. - Praha : Leges,
2019. - 136 s.
2. spoluautor: Škrinár, A., Zámožík, J., Gešková, K. Rozhodcovské konanie a
spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva. - Plzeň : Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
3. Gešková, K., Tobiášová, L.: Study on children's involvement in judicial
proceedings contextual overview for administrative justice Slovakia
(elektronický zdroj) - 1. vyd. - Luxembourg : Publications office of the European
Union, 2015. (v angličtine)
4. Gešková, K., Tobiášová, L.: Study on children's involvement in judicial
proceedings contextual overview for civile justice Slovakia (elektronický zdroj) 1. vyd. - Luxembourg : Publications officeof the European Union, 2015. (v
angličtine)
5. Gešková, K. Civil Procedure Slovak Republic. International Encyclopaedia of Laws
- Civil Procedure continued. Kluwer Law International, 2013. (v angličtine)
6. Gešková, K.: Dovolanie v civilnom procese, C. H. Beck, Praha, 2010, 251 s.
7. spoluautor: Ficová, S. a kol.: Ochrana práv maloletých v civilnom procese,
Eurounion, Bratislava, 2009, 214 s.

Komentáre, učebnice a učebné texty (spoluautor):

1. Baricová, J., Fečík, M., Števček, M., Filová, A. a kol. Správny súdny poriadok.
Komentár. Bratislava: C.H.Beck, 2018,
2. Smyčková, R., Števček, M., Tomašovič, M., Kotrecová, A. a kol. Civilný
mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava 2017
3. Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M
a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H.Beck, 2016
4. Kolektív autorov. Úvod do štúdia práva. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer,
2016 (online).
5. Gešková, K., Smyčková, R., Zámožík, J. Repetitórium civilného práva procesného,
Iuris Libri, 2017, 2. vydanie 2021
6. Ficová, S. a kol. Exekučné konanie, 1. vydanie. C.H.Beck, 2014
7. Števček, M. a kol. Civilné právo procesné. Eurokódex, 2013
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8. Števček, M., Ficová, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie.
Praha: C.H. Beck, 2012
9. Dulaková, D., Smyčková, R. a kol. Praktikum z občianskeho práva, z rodinného
práva a práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 694 s.
10. Gešková, K., Maslák, M., Zámožík, J., Spotrebiteľské rozhodcovské konanie :
manuál pre spotrebiteľov. Bratsilava, Trnava, Wolters Kluwer, Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. - 34 s.
Články:

1. Gešková, K.: Fast and (or) fair trial (How to make the Civil Procceedings better,
more efficient and fair at the same time), European Union and its New
Neighbourhood, Volume of papers, Mikolas Romeris University, Vilnius 2005
2. Gešková, K. Šorl, R. Postavenie a zmysel inštitútu vedľajšieho účastníka
v civilnom procese a jeho vývojové premeny, Justičná revue 8-9/2005, s. 1023 –
1045
3. Gešková, K. Kolektívna žaloba ako nový spôsob uplatňovania subjektívnych práv
v civilnom procese, In: Európske výzvy súčasného právneho vývoja. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Malacky 20.10.2005. Trnava: Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, 2006
4. Gešková, K.: Dôvody zmätočnosti so zameraním sa na zmätočnosť v zmysle § 237
písm. d/ OSP „V tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci
sa už prv začalo konanie“, Naděje právní vědy, Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencii Býkov, Plzeň 2006, s. 190 - 200
5. Gešková, K.: Nové perspektívy európskeho civilného procesu – kolektívna žaloba,
komparatívna štúdia, Development and Construction of European Legal System,
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Bratislava
2007, s. 32 – 50
6. Gešková, K.: Nulita súdneho konania a rozhodnutia (teoretické východiská),
Míľniky práva v stredourópskom priestore 2007, Zborník z vedeckej konferencie,
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2007, s. 321 –
327
7. Gešková, K. Historický vývoj opravných prostriedkov, Acta Facultatis
Universitatis Comenianae, roč, 26/2008, Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, 2008, s. 139 – 154
8. Gešková, K. Pojem dôvody zmätočnosti a ich vývoj, Justičná revue 11/2009, s.
1147 – 1165
9. Gešková, K. Odkad vykonateľnosti rozhodnutia a jeho vplyv na exekučné konanie,
Bulletin slovenskej advokácie 11/2009, s. 21 – 27
10. Ficová, S., Gešková, K. Doručovanie fyzickej osobe podľa Občianskeho súdneho
poriadku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako
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zjednocovateľ Európy. Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach
európskej integrácie. Právnická fakulta UK. Bratislava. 2011, s. 21 - 36
11. Ficová, S., Gešková, K. Opatrovník a prostredie podľa ust. § 29 ods. 6 O.s.p.,
Justičná revue, 2011, č. 4, s. 524 - 531
12. Ficová, S., Gešková, K. Doručovanie fyzickej osobe nepodnikateľovi uložením
v súdnom spise podľa § 48 ods. 4 OSP. Justičná revue, 2011, č. 8-9, s. 1069 – 1078
13. Ficová, S., Gešková, K. Spôsobilosť byť opatrovníkom účastníka konania podľa §
29 O.s.p., Justičná revue, 2012, č. 1, s. 26 – 36.
14. Gešková, K. Mimoriadne dovolanie vo svetle vybraných európskych právnych
úprav. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč 32, č. 1 (2013), s.
75-89
15. Gešková, K. Nesporový charakter personálnej exekúcie, Zo súdnej praxe 3/2013.
16. Gešková, K.: Nezákonný dôkaz v civilnom procese, In: Bratislavské právnické
fórum 2015 (elektronický zdroj) - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2015.
17. Gešková, K. O kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania podľa civilného
sporového poriadku In: Súkromné právo. 4/2017, s. 136-149.
18. Gešková, K. Výklad niektorých ustanovení o dovolaní. In: Košické dni
súkromného práva. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. s.
595-612.
19. Gešková, K. Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 158/2017
(odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu a/ako otázka
zásadného právneho významu), In: Súkromné právo 4/2018, s. 170 - 175
20. Gešková, K. Spotrebiteľské združenia ako subjekt kolektívnej ochrany
spotrebiteľských práv , In: Bratislava legal forum 2016. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 13-21.
21. Gešková, K. Je súd viazaný rozhodnutím správneho orgánu o neprijateľnej
zmluvnej podmienke? In: Vybrané otázky implementácie európskych právnych
predpisov reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany. - Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2017. s. 49-60.
22. Gešková, K., Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese ,
Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 23, č. 9 (2017), s. 62-63.
Rec na: Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese / Alexandra
Kotrecová. - Bratislava : C.H.Beck, 2016.
23. Gešková, K, Abstraktná kontrola ako prostriedok ochrany viacerých subjektov,
Acta iuridica Olomucensia. Roč. 13, č. 1 (2018), s. 9-22.
24. Gešková, K., Hlušák, M., Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie
dovolania generálneho prokurátora, Súkromné právo. Roč. 6, č. 5 (2020), s. 190199.
25. Gešková, K., K prínosom rekodifikácie civilného procesu vo veciach starostlivosti
súdu o maloletých s osobitným dôrazom na výkon rozhodnutí : námety de lege
ferenda In: Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o
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maloletých po rekodifikácii civilného procesu. - Bratislava : Wolters Kluwer SR,
2019. S. 35-46.
26. Gešková, K., Civilné právo procesné v čase koronakrízy. Súkromné právo., Roč. 6,
č. 2 (2020), s. 75-85.
27. Gešková, K., Csach, K., Nález Ústavného súdu SR sp. zn. 1. ÚS 510/2016 z
19.1.2021 : (nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka),
Súkromné právo. Roč. 7, č. 1 (2021), s. 28-36.
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