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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  

 

J U D r .  J o z e f  Z á m o ž í k ,  P h D .  

 

Dátum a miesto narodenia:  

3. apríl 1980, Trnava 

 

Vzdelanie a profesionálny postup 

1994 - 1998 Gymnázium Angely Merici, Trnava 

1998 - 1999 Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

1999 - 2004  Právnická fakulta TU v Trnave, magister práv (Mgr.) 

2004 - 2008  Právnická fakulta TU v Trnave, doktorandské štúdium vo vednom odbore 

občianske právo 

2008 – PhD. vo vednom odbore občianske právo na PF TU Trnava 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 

2004 - doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného práva 

- vedenie seminárov z predmetu občianske právo procesné 

02/2017 – 2/2019     člen Akademického senátu TU v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 

Významné pracoviská 

2004 - doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného práva 

 

Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Býkov, Česká republika, 29.6.-1.7.2006 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006, 

organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok 

2. Turín, Taliansko, 15. – 16. 11, 2013, 19th General Meeting The Common Core of 

European Private Law na tému „Crisis-induced Global transformation in property rights“, 

(konferencia Common Core of European Private law (plenary session) kombinovaná so 

zasadnutím pracovných skupín (small groups), organizátor The International Univesity 

College of Turin, aktívna účasť v rámci small groups (contract) 

3. Brno, ČR, 19. – 20. 11. 2014, medzinárodná konferencia Dny práva 2014, organizátor PF 

MU Brno, aktívna účasť v sekcii Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje, 

pozvaný príspevok na tému: Rozhodcovské konanie v SR – aktuálne trendy. 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Bratislava, 30. novembra 2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Autorské 

právo v súvislostiach s rozšírením EÚ, organizátor SAV Bratislava, pozvaný príspevok 

2. Trnava, 12. marec 2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

3. Malacky, 20.-21. október 2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 

4. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 

príspevok 

5. Trnava, 23.-24.11.2006 – medzinárodná vedecká konferencia „Vzťahy a interakcia 

vnútroštátneho a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich 
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vstupe do Európskej únie“, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a 

Medzinárodný Vyšehradský fond v spolupráci s Právnickou fakultou Mysarykovej 

univerzity v Brne, Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni a Wydzialem 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe, pozvaný príspevok 

6. Trnava, 20.11.2009, vedecká on-line konferencia „Quo vadis, pracovné právo?, 

organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

(konferencia je výstupom riešenia VEGA projektu č. 1/4619/07), pozvaný príspevok -

spoluautor JUDr. Olšovská 

7. Trnava, 23. – 24. 9. 2010, medzinárodná vedecká konferencia „Dies Iuris Tyrnaviensis – 

Trnavské právnické dni“, organizátor PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného 

práva – organizátor sekcie „Ochrana slabšej strany v súkromnom práve“, pozvaný 

príspevok 

8. Terchová, 2. – 4. 2. 2011, stretnutie katedier občianskeho a obchodného práva SR a ČR 

spojené s odborným seminárom, organizátor stretnutia Právnická fakulta TU Trnava, 

Katedra občianskeho a obchodného práva, pozvaný príspevok 

9. Trnava, 22. 2. 2012, diskusia ACTA status ad acta?, organizátor Ústav práva duševného 

vlastníctva Právnická fakulta TU Trnava, aktívna účasť 

10. Trnava, 20. – 21. 9. 2012,  medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnavienses – 

Trnavské právnické dni na tému: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii 

a praxi, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok v sekcii č. 1 Voliteľný nástroj 

európskeho súkromného práva ako prejav autonómie vôle na tému: Európske konanie vo 

veciach s nízkou hodnotou sporu a osobitnosti slov. civl. procesu v konaniach 

vymedzených hodnotou sporu, moderátor IV bloku 

11. Trnava, 24. 4. 2013, medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu APVV 

0068-11 na tému: Skončenie pracovného pomeru, organizátor PF TU Trnava, Katedra 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvaný príspevok na tému: 

Mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov.   

12. Trnava, 25.-26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni/Dies 

Iuris Tyrnavienses na tému Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných 

a európskych súdov, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť v sekcii občianske 

a obchodné právo na tému: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel národného, 

európskeho a národného civilného procesu; pozvaný príspevok na tému: Zmluvná 

sloboda v rozhodcovskom konaní.  

 

Účasť na domácich vedeckých konferenciách, seminároch, letných školách, 

workshopoch: 

1. Smolenice, 16. a 17. september 2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. 

Lubyho právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, 

organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave 

2. Podbanské, 28.-30. apríl 2005 – Jarný seminár advokátskych koncipientov. I. ročník, 

organizátor Slovenská advokátska komora, účasť 

3. Tále, 27.-29. október 2005 – Jesenný seminár advokátskych koncipientov. I. ročník, 

organizátor Slovenská advokátska komora, účasť 

4. Podbanské, 20.-22. apríl 2006 – Jarný seminár advokátskych koncipientov. II. ročník, 

organizátor Slovenská advokátska komora, účasť 

5. Tále, 16.-18. november 2006 – Jesenný seminár advokátskych koncipientov. II. ročník, 

organizátor Slovenská advokátska komora, účasť 

6. Trnava, 13. 10.2008, medzinárodná vedecká konferencia „Úloha medzinárodného práva 

a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4“, organizátor PF TU, Katedra 
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medzinárodného práva a európskeho práva pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej 

komisie,  účasť  

7. Trnava, 28. 4. 2010, vedecké diskusné fórum „Whistleblowing“, organizátor UK Praha 

a PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra 

ústavného práva, člen diskusného fóra, účasť 

8. Trnava, 14. 2. 2013, medzinárodná konferencia v rámci riešenia projektu z Visegradského 

fondu na tému „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový právny 

režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“, organizátor PF TU Trnava, účasť 

9. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické 

dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy 

v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, účasť 

 

Účasť na zahraničných seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Karlovy Vary, Česká republika, 10.-11. jún 2005 – medzinárodná vedecká konferencia 

XV. Karlovarské právnické dny, účasť 

 

Účasť v rigoróznom konaní: 

–- 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 

 

Školiteľ: 

- školiteľ v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo doktorandského študijného 

programu Pracovné právo na PF TU Trnava, schválenie vo VR TU, PF 

- 11/2018          školiteľ 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) 

 

 

 

- školiteľ doktorandky JUDr. Antónie Wittekovej, externá forma štúdia na PF TU 

Trnava, študijný program Pracovné právo, od ak. roka 2015, úspešná obhajoba 25. 8. 

2017 na tému: Konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch. 

 

Člen komisie pre obhajoby dizertačných práce: 

 

• člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program Pracovné právo na PF TU 

Trnava (od 2012 – doteraz) 

• 09/2017 - člen Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Občianske 

právo na TU V Trnave, Právnickej fakulte, menovanie dekanom fakulty od 1. 

9. 2017 

 

 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mikuláš Füleky, na PF TU Trnava, 

v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 30.4.2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba II. termín - 23.5.2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvia Gatciovej, LL.M., na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014 
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- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavel Nechalu, na PF TU Trnava, 

v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ingrid Valachovej, na PF TU Trnava, 

v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 7.11.2014 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Procházkovej, na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 7.11.2014 

 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 

--- 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 

1. Spoluriešiteľ projektu VEGA MŠ SR č. 1/2589/05 „Právo duševného vlastníctva 

v informačnej spoločnosti a v systéme práva, doba riešenia 2005-2007, vedúci: prof. 

Švidroň. 

2. projekt VEGA MŠ SR č. 1/0665/10 „Europeizácia slovenského súkromného práva na 

pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu 

súkromného práva európskych právnych poriadkov“, doba riešenie 2010-2011, člen 

riešiteľského kolektívu 

3. Projekt v rámci OP Vzdelávanie - projekt Inovatívne formy vzdelávania v 

transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní, číslo žiadosti 26110230051 - člen 

riešiteľského kolektívu- 2010 -2013  

4. medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 

Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 

JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Jozef 

Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre potreby 

Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie Trans Euroep 

Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho 

súkromného práva". (rok 2012) 

5. Projekt VEGA MŠ SR č.  1/0256/12 „Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové 

škody – perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, 

medzinárodného a európskeho práva.“, člen riešiteľského kolektívu 

6. Projekt APVV č. APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 

súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, člen riešiteľského kolektívu 

7. Projekt VEGA č. 1/0505/14. „Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a 

možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda.“, zástupca vedúceho 

riešiteľského kolektívu 

8. Projekt VISEGRAD Fund č. 11230044: „Proposal for Regulation on a Common European 

Sales Law – a new legal regime for domestic and cross-border trade“, rok 2013, vedúci 

projektu 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

--- 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

1. Advokátsky koncipient zapísaný v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej 

advokátskej komory 

2. Advokát – zapísaný do zoznamu Advokátov Slovenskej advokátskej komory, júl 2008. 

3. V zozname rozhodcov Slovenského stáleho rozhodcovského súdu, zriaďovateľ Inštitút 

právnych štúdií, Trnava, marec 2009 
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Legislatívna a normotvorná činnosť: 

1. vypracovanie právnej analýzy Questionnaire for representation v spolupráci s národným 

spravodajcom Pracovnej skupiny pre zastúpenie a sprostredkovanie v rámci projektu 

Študijnej skupiny pre prípravu Európskeho občianskeho zákonníka / Study Group on 

European Civil Code 

 

Členstvo vo vedeckých radách: 

--- 

Členstvo v redakčných radách: 

--- 

Organizácia vedeckej činnosti: 

1. Trnava, 14. 2. 2013, medzinárodná konferencia v rámci riešenia projektu z Visegradského 

fondu na tému „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový právny 

režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“, organizátor PF TU Trnava, člen 

organizačného výboru v rámci riešenia projektu ako riešiteľ projektu 

2. Trnava, 25.-26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni/Dies 

Iuris Tyrnavienses na tému Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných 

a európskych súdov, organizátor PF TU Trnava, člen organizačného výboru 

3. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické 

dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy 

v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, člen 

organizačného výboru 

 

Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia: 

1. účasť na vypracovaní a zhromaždení národných poznámok za Slovenskú republiku 

k Návrhu Spoločného referenčného rámca Európskeho zmluvného práva pripravených 

Študijnou skupinou pre Európsky občiansky zákonník a Acquis Group v rámci Spoločnej 

siete Európskeho práva, účasť na projekte podporovanom 6. rámcovým programom EÚ 

„Network of excellence“, udelený certifikát, september 2007 

 

Iné: 

 

Študijný pobyt: 

 

Luxemburg, Luxembursko, 1. 8. – 8. 8. 2016 – medzinárodný výskumný pobyt na Max 

Planck Institute Luxembourg for Procedural Law. Spracovanie témy: Social Function of 

Litigation and Arbitration of Private Law Disputes by the Application of European Law 

Principles“.  

 

 

Lektorská činnosť:  

 

- 2018 – lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR, Pezinok 

 

 

Recenzent: 

- recenzent zborníka „Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law – 

A new Legal Regime for Domestic and Cross-Border Trade.“, autori Jurčová, M. – 

Štefanko, J. (eds.), vydavateľstvo TYPI TU Trnava, 2013, ISBN 978-80-8082-618-5 


