Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update:
13.12.2021
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Zámožík

I.2 Meno / Name

Jozef

I.3 Tituly / Degrees

JUDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1980

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

Kollárova 10, Trnava

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

jozef.zamozik@gmail.com

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8779?do=filterFormsubmit&surname=Z%C3%A1mo%C5%BE%C3%ADk&university=
713000000&faculty=713050000&sort=surname&employment_
state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Právo

odborný asistent

1

Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and
programme

Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta

2004

Právo

Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta

2008

Občianske právo

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
doktorand
Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra
občianskeho a obchodného práva
odborný asistent
Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra
občianskeho a obchodného práva
advokátsky koncipient
JUDr. Marián Haršány, advokát

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
2004-2007
2007-doteraz
2004-2007

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Občianske právo procesné I
Právo
2.
Právo
Občianske právo procesné II

Právo

2.

Právo

Občianske právo hmotné I

Právo

2.

Právo

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

0

3

0

0

72

1

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Súborný seminár z občianskeho
Právo
2.
Právo
práva a aplikačná prax
Civil Law
Právo
2.
Právo
Civil Procedure Law

Právo

Civilné právo procesné

2.

Právo

3.

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

VI.1.a Celkovo /
Overall

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

48

18

74

23

19

4

4
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

1.

2.

3.

4.

5.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Civilné právo procesné : vykonávacie konanie : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie /
Jozef Zámožík(43%), Pavol Sojka, Petra Príbelská, Martina Uhliarová(5%), Róbert Dobrovodský(7%) ;
[recenze: Alena Winterová, Romana Smyčková]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2013. - 372 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 978-80-7380-417-6.
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Princípy nadnárodného civilného procesu a ich pendanty v slovenskom civilnom práve procesnom /
Jozef Zámožík (34%), Peter Mészáros (33%), Jozef Štefanko (33%) ; [recenze: Alexander J. Bělohlávek,
Radka Zahradníková]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 110 s. (Slovenské
monografie).
ISBN
978-80-7380-643-9..
Spôsob
prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/14319.pdf
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Immoral contracts in Europe / Susana Almeida, Paulius Astromskis, Marko Baretić, Valentina Bineva,
Milan Budjač, Róbert Dobrovodský (2,04%), Monika Jurčová (2,04%), Peter Mészáros (2,04%), Zuzana
Nevolná (2,04%), Jozef Štefanko (2,04%), Jozef Zámožík (2,04%)...[et al.] ; edited by Aurelia Colombi
Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor. - [1st. ed.]. - Cambridge : Intersentia, 2020. - xlvii, 740 p. (The Common core of European private law). - ISBN 978-1-83970-010-1.. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/16935.pdf
"BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Principles, definitions and model rules of European private law : Draft Common Frame of Reference
(DCFR). Volume 1 : [Intr., Princ., Def.; I. - 1:101 to III. - 4:207] / [contributors of additional national
notes for Slovakia by Monika Jurčová (1%), Ján Švidroň (1%), Zuzana Adamová (1%), Helena
Martiniaková-Baldovská, Iveta Kaštieľová, Marianna Novotná (1%), Jozef Štefanko, Jozef Zámožík
(1%), Martina Uhliarová (1%), Jana Ďurechová (1%), Milan Jančo (1%)] ; prepared by the Study Group
on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). - [1st] full ed. Munich : Sellier. European Law Publishers, c2009. - xxii, 1010 p. - ISBN 978-3-86653-098-0."
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Judicial review of arbitration awards in the Slovak Republic: Searching for a new balance between
arbitration and courts / Jozef Zámožík.
In: Interaction of arbitration and courts. - Huntington New York : Juris Publishing, 2015. - ISBN 978-1937518-71-4. - P. 271-289.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Princípy nadnárodného civilného procesu a ich pendanty v slovenskom civilnom práve procesnom /
Jozef Zámožík (34%), Peter Mészáros (33%), Jozef Štefanko (33%) ; [recenze: Alexander J. Bělohlávek,
1.
Radka Zahradníková]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - 110 s. (Slovenské
monografie).
ISBN
978-80-7380-643-9..
Spôsob
prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/14319.pdf
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Immoral contracts in Europe / Susana Almeida, Paulius Astromskis, Marko Baretić, Valentina Bineva,
2.
Milan Budjač, Róbert Dobrovodský (2,04%), Monika Jurčová (2,04%), Peter Mészáros (2,04%), Zuzana
Nevolná (2,04%), Jozef Štefanko (2,04%), Jozef Zámožík (2,04%)...[et al.] ; edited by Aurelia Colombi
Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor. - [1st. ed.]. - Cambridge : Intersentia, 2020. - xlvii, 740 p. 5

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
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3.

4.

5.

(The Common core of European private law). - ISBN 978-1-83970-010-1.. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/16935.pdf
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Rozhodcovské konanie : [2. kapitola] / Jozef Zámožík.
In: Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva. - Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - ISBN 978-80-7380-692-7. - S. 109-162.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Judicial review of arbitration awards in the Slovak Republic: Searching for a new balance between
arbitration and courts / Jozef Zámožík.
In: Interaction of arbitration and courts. - Huntington New York : Juris Publishing, 2015. - ISBN 978-1937518-71-4. - P. 271-289.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Predpoklady vzniku zodpovednosti za ujmu spôsobenú neodkladným, zabezpečovacím alebo iným
opatrením súdu v civilnom procese / Jozef Zámožík.
In: Súkromné právo. - ISSN 1339-8652. - Roč. 6, č. 3 (2020), s. 98-109.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
"AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Právomoc súdov v rozhodcovskom konaní / Jozef Zámožík.
In: Súkromné a verejné právo súčasnosti. - [S.l.] : Iura Edition, 2006. - ISBN 80-8078-124-9. - S. 534 555.
1.

2.

Ohlasy:
2009 [3] BĚLOHLÁVEK, A.J. Arbitration, ordre public and criminal law = Arbitraž, order public i
ugolovnoje pravo. Vol. 3. Kyiv : Taxon, 2009, p. 2881. ISBN 978-966-7128-74-6"
"ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Spotrebiteľské rozhodcovské konanie : [3. kapitola] / Jozef Zámožík.
In: Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva. - Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - ISBN 978-80-7380-692-7. - S. 109-162.
Ohlasy:
2021 [3] JURČOVÁ, M. a kol. Spotrebiteľské právo. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 187. ISBN 97880-7598-987-1. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14763.pdf"
AFD
Publikované
príspevky
na
domácich
vedeckých
konferenciách
Ochrana spotrebiteľa v rozhodcovskom konaní - pár poznámok k aktuálnemu vývoju právnej úpravy a
rozhodcovskej
činnosti
súdov
/
Jozef
Zámožík.
In: Súkromné právo v európskej perspektíve. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. ISBN 978-80-8082-477-8. - S. 195-207.

3.
Ohlasy:
2013 [3] BĚLOHLÁVEK, A. et al. (eds.) Borders of procedural and substantive law in arbitral
proceedings. Huntington New York : Juris Publishing, c2013, p. 382. ISBN 978-1-937518-21-9
2013 [3] BĚLOHLÁVEK, A.J. et al. (eds.) Regulatory measures and foreign trade. Huntington : Juris,
c2013, p. 217. ISBN 978-1-57823-334-2

7

Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
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4.

AFB
Publikované
pozvané
príspevky
na
domácich
vedeckých
konferenciách
Aktuálne úlohy autorského práva v Slovenskej republike a Českej republike pri vstupe do Európskej
únieVybrané právne aspekty licenčných zmlúv na shareware a freeware a ich kontraktácie podľa
slovenského práva = Selected law issues of license agreements for shareware and freeware and their
contracting
according
to
Slovak
law
/
Zámožík,
J.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 248-254.
Ohlasy:
2020 [4] ADAMOVÁ, Z. Právo duševného vlastníctva. [Bratislava] : TINCT, 2020, s. 202. ISBN 978-80973544-0-4

5.

AFB
Publikované
pozvané
príspevky
na
domácich
vedeckých
konferenciách
Arbitrabilita
v
slovenskom
právnom
poriadku
/
Jozef
Zámožík.
In: Súkromné a verejné právo súčasnosti. - Trnava : Facultas Iuridica Universitas Tyrnaviensis, 2005. ISBN 80-8078-065-X. - S. 518-528.
Ohlasy:
2014 [3] BARANCOVÁ, H. – OLŠOVSKÁ, A. Labour law in the Slovak Republic. Alphen aan den Rijn :
Kluwer Law International, 2014, s. 213. ISBN 978-90-411-5423-1

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
Projekt APVV-17-0562: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem. Spoluriešiteľ
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt VEGA č. 1/0329/19: "Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku.
Spoluriešiteľ
Projekt VEGA č. 1/0269/20: „Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja podporeného“,
riešiteľ
Zastupujúci vedúci: VEGA č. 1/0505/14 „Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a
možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda.“), zástupca vedúceho, vedúci (po
skončení PP pôvodnej vedúce)
Projekt APVV-14-0061 Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri
uplatňovaní zásad európskeho práva. Spoluriešiteľ

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration

8

Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.

7
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VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)
Max Planck Institute Luxembourg
Medzinárodný
Luxembourg, Luxembursko
1.8.-8.8.2016
for Procedural Law
výskumný pobyt

8
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

10

Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.

9

