
V E D E C K O –  P E D A G O G I C K Á  CH A R A K T E R I S T I K A 

 

Dr. h.  c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

 

Garantovaný predmet: 

Medzinárodné právo verejné 

Medzinárodné právo súkromné 

Európske právo 

Ústavné právo 

 

Dátum a miesto narodenia:  

19. februára 1960 v Bratislave 

 

Vzdelanie 

1983  vysokoškolské vzdelanie, právo titul Promovaný právnik, Právnická fakulta UK 

Bratislava, diplomová práca na tému Problémy jazyka ASPI 

1985  rigorózna skúška - akademický titul JUDr., Právnická fakulta UK Bratislava, 

odbor trestné právo 

1992  dvojmesačný kurz sociálnych náuk, Filozofická akadémia, Lichtenstein, v 

anglickom jazyku 

1992  sudcovské skúšky, justičné osvedčenie vydané Ministerstvom spravodlivosti SR, 

advokát 

1994 - 1995 1-ročné štúdium legislatívy a interpretácie angloamerického vnútroštátneho a 

medzinárodného práva na Právnickej fakulte Ottawskej univerzity, Kanada, 

sponzorované vládou Kanady, v anglickom jazyku 

1996  postgraduálne (doktorandské) štúdium na Právnickej fakulte UK Bratislava, 

ukončené obhajobou dizertačnej práce "Tvorba a interpretácia práva v Kanade" a 

udelením vedecko-pedagogickej hodnosti „doktor filozofie“ (PhD.) 

1997  vedecko-pedagogická hodnosť "docent" (doc.) v odbore Sociálna práca, Fakulta 

ošetrovateľstva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, práca s názvom "Právo v 

rozvoji ľudskej osoby: medzinárodnoprávne a sociálne aspekty", habilitačná 

prednáška s názvom "K povahe medzinárodných noriem v oblasti sociálnych 

práv" 

1997  akademický titul "hosťujúci docent" (h.doc.) na Fakulte ošetrovateľstva a 

sociálnej práce Trnavskej univerzity 

2005   vedecko-pedagogický titul "docent" (doc.) v odbore Ústavné právo, Právnická 

fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

2006   vedecko-pedagogický titul "profesor" (prof.) v odbore ústavné právo, Právnická 

fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, menovanie prezidentom SR za profesora 

apríl 2006 

2019                 udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr. h. c.) Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, 23. 9. 2019 na slávnostnom zasadnutí vedeckej 

rady UCM v Trnave. 

 

Profesionálny postup 

1983 - 1985 Mestský súd Bratislava (výkon na Obvodnom súde Bratislava 2); 

1985 Úrad dôchodkového zabezpečenia Bratislava; 

1985 - 1989 KÚNZ (po delimitácii Stavoinvesta) Bratislava, Vývojovo - výskumný ústave 

mechanizácie v stavebníctve, Bratislava; 
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1989 - 1990 člen Parlamentnej vyšetrovacej komisie pre objasnenie udalostí zásahu polície 

na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 1988; 

1990  prokurátor Generálnej prokuratúry SR; 

1990 - 1992 riaditeľ sekretariátu podpredsedu vlády SR, 1991 - 1992 riaditeľ sekretariátu 

predsedu vlády SR, Úrad vlády SR; 

1992 - 1993 právnik, Odborové združenie železničiarov, Bratislava; 

1993  vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UK Bratislava (externe); 

1993 - 2000 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Legislatívno-organizačný 

odbor, Medzinárodnoprávny odbor, od decembra 1998 riaditeľ Kancelárie 

štátneho tajomníka - hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ a poradca 

ministra zahraničných vecí pre prípravu Základnej zmluvy so Svätou stolicou, 

člen Terminologickej komisie MZV SR; 

1994  poradca podpredsedu vlády pre legislatívu, Úrad vlády SR, člen Legislatívnej 

rady vlády SR; 

2000 - 2004 radca Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych 

rytierov, Rím 

  medzinárodné právo, vzťah vnútroštátneho a medzinárodného práva, právo 

Európskej únie 

 oblasť odbornej aktivity: dôchodkové a nemocenské poistenie 

 oblasť odbornej aktivity: právna história 

  oblasť odbornej aktivity: trestné právo, súdna rehabilitácia 

 oblasť odbornej aktivity: trestnoprávne a civilné súdne konanie - justičný čakateľ 

  oblasť odbornej aktivity: vnútroštátna legislatíva 

  oblasti odbornej aktivity: diplomatická činnosť, zahraničné vzťahy, 

medzinárodné právo 

  oblasti odbornej aktivity: interné predpisy, pracovné právo, transformácia ČS 

odborového združenia na národné, legislatíva týkajúca sa dopravy 

  oblasti odbornej aktivity: organizačné a právne otázky týkajúce sa riadenia štátu 

 oblasti odbornej aktivity: podnikový právnik, kontrola, organizácia riadenia 

  oblasti odbornej aktivity: vnútroštátne právo, medzinárodné právo, vzťah 

vnútroštátneho a medzinárodného práva, právo Európskej únie, medzinárodné 

organizácie, medzinárodnoprávne vzťahy Slovenskej republiky a Svätej Stolice, 

OSN, mnohostranné medzinárodné zmluvy, medzinárodné konferencie, 

medzinárodná legislatíva, proces dojednávania a tvorby medzinárodných zmlúv 

  oblasti odbornej aktivity: výučba teórie práva a štátu, právnej filozofie, 

medzinárodného práva, právnych systémov, občianskoprávna, sociálna a 

zdravotnícka oblasť 

od 1992 vysokoškolský učiteľ na Trnavskej univerzite v Trnave, právny poradca 

univerzity 

2004 - 2006 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Medzinárodnoprávny 

odbor 

od 2006  Veľvyslanectvo SR v Londýne, európske záležitosti  

od 2009            univerzitný učiteľ Pontificio Istituto Orientale, Rím, Taliansko 

1. 8. 2010 – 21.8. 2011 -  dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

od 22. 8. 2011 - 2019    - rektor Trnavskej univerzity v Trnave (II. funkčné obdobie) 

2013 - viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

2018 – 2019 prezident Slovenskej rektorskej konferencie (od 21. 5. 2018 do 21. 8. 2019) 

1. 2. 2020 – predseda Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

(SAAVŠ) pre posudzovanie námietok, menovanie za člena ministerkou ŠVVaŠ SR, zvolenie za 

predsedu medzi členmi na prvom zasadnutí dňa 3. 2. 2020. 
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Pedagogická činnosť a akademické funkcie 

1993  vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UK Bratislava (externe); 

od 1992 vysokoškolský učiteľ na Trnavskej univerzite v Trnave (Fakulta humanistiky, 

Fakulta ošetrovateľstva), právny poradca univerzity, vedúci Katedry 

medzinárodného a európskeho práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, 

v súčasnosti člen Katedry teórie práva a ústavného práva 

1992 – 2000  právny poradca Trnavskej univerzity 

1994 – 1996 prodekan Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave pre zahraničné 

veci; 

1997 – 2000 prorektor Trnavskej univerzity pre právne záležitosti; 

2005 – 2006  prodekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre európske 

záležitosti 

2004 - 2010     vedúci Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty 

TU v Trnave 

2004 – 2011    člen Katedry medzinárodného práva a európskeho práva PF TU Trnava 

2008–2011       riaditeľ Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody, Právnická fakulta TU 

Trnava 

2011 – doteraz  výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody, PF TU 

Trnava 

2015  - doteraz   člen Katedry teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava 

1. 8. 2010 – 21.8. 2011 -  dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

22.8.2011         vymenovaný za rektora Trnavskej univerzity v Trnave prezidentom SR, 

slávnostná inaugurácia 22.11.2011 na TU (I. funkčné obdobie). 

1. 9. 2015 - 2019       schválenie AS TU za rektora TU v Trnave, (II. funkčné obdobie), 

slávnostná inaugurácia 22. 10. 2015 na TU, ukončenie II. funkčného obdobia 

22. 8. 2019. 

 

Významné pracoviská 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

Generálna prokuratúra SR, prokurátor 

Úrad vlády SR 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov v Ríme 

Veľvyslanectvo SR v Londýne 

Slovenská rektorská konferencia 

Slovenská akreditačná agentúry pre VŠ 

 

 

Aktívna účasť na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, 

seminároch 

1. Október 1990, Kodaň, Medzinárodný helsinský výbor, názov: "The Application of Human 

Rights i Slovakia ", vyžiadaná zahraničná prednáška. 

2. September 1990, Bergamo, Talianska republika, zjazd Democrazia Cristiana, názov: 

"L`Occidente al Confronto con l`Europa Orientale", vyžiadaná zahraničná prednáška. 

3. December 1991, Rím, XVIII. kongres ACLI, názov "La Politica Slovacca in Europa ", 

vyžiadaná zahraničná prednáška. 
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4. Júl 1992, Shaan, Lichtenštajské kniežatstvo, The International Academy of Philosophy in 

Lichtenstein, názov: "A Few Words on Freedom", vyžiadaná zahraničná prednáška. 

5. Júl 1992, Shaan, Lichtenštajské kniežatstvo, The International Academy of Philosophy in 

Lichtenstein, názov: "Slovakia and the Law 1992: Mans Entrance Permitted?", vyžiadaná 

zahraničná prednáška. 

6. November 1994, Ottawa, Kanada, Law Faculty, University of Ottawa, názov: "National 

Application of International Law in Canada", vyžiadaná zahraničná prednáška. 

7. Marec 1995, Ottawa, Kanada, Law Faculty, University of Ottawa, názov: "A Brief 

Introduction to the Slovak Basis of the Legislative Process and Delegated Legislation", 

vyžiadaná zahraničná prednáška. 

8. Apríl 1997, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, názov: 

"Aplikácia práva v oblasti sociálnej práce", vyžiadaná domáca prednáška. 

9. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a 

Scranton University, USA, názov: "Angloamerický právny systém a kontinentálny právny 

systém", vyžiadaná domáca prednáška. 

10. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a 

Scranton University, USA, názov: "A Relation between the Law and a Freedom ", 

vyžiadaná domáca prednáška. 

11. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a 

Scranton University, USA, názov: "A Theory of the Natural Law and Its Place in Integrative 

Jurisprudence", vyžiadaná domáca prednáška. 

12. Rok 1998 prednášky v anglickom jazyku z medzinárodného práva, v rámci výučby na 

Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity FOSP TU, ktorého výstupom 

je certifikát uznaný WHO, kurz verejného zdravotníctva. 

13. November 1998, Bratislava, seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aproximácia 

práva SR a Európske právo, usporiadateľ Inštitút pre aproximáciu práva, Úrad vlády SR a 

Inštitút medzinárodných vzťahov, názov "Medzinárodnoprávne vzťahy SR päť rokov po 

vzniku samostatného štátu", vyžiadaná domáca prednáška. 

14. December 2001, Rím, konferencia s názvom „International Bilateral Legal Relations 

between the Holy See and States of Central and Eastern Europe: Experiences and 

Perspectives“, the Pontifical Oriental Institute in Rome, názov prednášky "International 

Agreements between the Holy See and states - an Occasion to the Study of Mutual Relations 

of Two Legal Systems", vyžiadaná zahraničná prednáška.  

15. December 2001, medzinárodná konferencia s názvom „Dvojstranné medzinárodnoprávne 

vzťahy Svätej stolice a štátov: skúsenosti a perspektívy“, Rím, 12. – 13. decembra 2001, 

organizovanie konferencie. 

16. Jún 2003, Bratislava, MZV SR, Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 

názov: „Medzinárodnoprávne vzťahy medzi Svätou stolicou a štátmi“ vyžiadaná domáca 

prednáška. 

17. September 2003, Rím, Stretnutie veľvyslancov Európskej únie a pridružených štátov, názov: 

„Holy See – Slovakia Relations: Juridical and Diplomatic Notes and Discussions“ 

vyžiadaná domáca prednáška. 

18. November 2003, Detva, Celoslovenské stretnutie riaditeľov cirkevných škôl, názov: 

„Základné princípy pri tvorbe vatikánskej zmluvy“, vyžiadaná domáca prednáška. 

19. Február 2004, Košice, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka a Ústav pre 

vzťahy štátu a cirkví, medzinárodná vedecká konferencia „Európa – politický a duchovný 

fenomén“, názov: „Európa v magistériu pápeža Jána Pavla II.“, vyžiadaná domáca 

prednáška. 
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20. September 2004, Smolenice, COMECE – Komisia európskych biskupských konferencií, 

Summer University, medzinárodné sympózium na tému Integrovaná Európa: rôzne aspekty 

európskeho integračného procesu. Prednáška: „More Europe III.: How Far Could the Old 

Continent Go Beyond? The Holy See Framework for the Wiev.“, konaná 9. septembra 2004, 

vyžiadaná zahraničná prednáška. 

21. Október 2004, New York, VI. (právny) Výbor OSN, 59. zasadanie Valného zhromaždenia 

OSN, item 150: International Convention Against the Reproductive Cloning of Human 

Beings, Statement of the Slovak Republic, prejav o návrhu Dohovoru o klonovaní v rámci 

rokovania VI. Výboru. 

22. Október 2004, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR, Reprezentácia Európskej komisie 

na Slovensku, medzinárodná konferencia na tému: Európske právo a jeho dopad a praktické 

využitie na Slovensku. Prednáška: „Úloha univerzity v oblasti európskeho práva na 

Slovensku“ vyžiadaná domáca prednáška. 

23. Marec 2005, Ženevská univerzita, medzinárodná konferencia na tému „Bude Európa novou 

po prijatí Ústavy?“, vyžiadaná účasť v diskusii. 

24. Apríl 2005, Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, medzinárodná vedecká konferencia 

„Zmluva o ústave pre Európu“ vyžiadaná domáca prednáška. 

25. September 2005, Bratislava, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví a náboženských spoločností, 

konferencia s medzinárodnou účasťou „Francúzsky zákon z roku 1905 o odluke štátu 

a cirkvi“ (Univerzita Montesquieux Bordeaux, Prof. Melin), pozvané moderovanie. 

26. September 2005, Nové Zámky, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 

v Bratislave, prednáška pri príležitosti udelenia titulu mimoriadny profesor v odbore 

sociálna práca s názvom „Globálne aspekty sociálnej práce v súčasnom svete“, vyžiadaná 

domáca prednáška. 

27. Október 2005, Trnava, habilitačná prednáška na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity 

v Trnave  s názvom „Vonkajšie medzinárodné zmluvy ES/EÚ“, vyžiadaná zahraničná 

prednáška. 

28. Október 2005, Provo, Utah, USA, The international Centre for Law and Religion Studies, 

Brigham Young University, s názvom „Religion and the World's Legal Traditions“, 

prednáška s názvom „Právne aspekty náboženskej slobody – Slovensko“, konaná v dňoch 2. 

– 5. októbra 2005, vyžiadaná zahraničná prednáška. 

29. Október 2005, Washington, International Academy for Freedom of Religion and Belief, 

Catholic University of America, s názvom „Religion and the World's Legal Traditions“, 

prednáška s názvom „Hľadanie identifikačného európskeho modelu právnej regulácie 

náboženskej slobody“, konaná v dňoch 6. – 8. októbra 2005, vyžiadaná zahraničná 

prednáška. 

30. November 2005, Rím, Istituto Patristico Augustinianum, medzinárodná vedecká 

konferencia s názvom „La Slovacchia e la Santa Sede nel XX secolo“, prednáška s názvom 

„Ochrana náboženskej slobody v Slovenskej republike: dvojstranné zmluvy medzi štátom 

a Svätou stolicou“ (v anglickom jazyku), konaná dňa 24. novembra 2005, vyžiadaná 

zahraničná prednáška. 

31. November 2005, Trnava, inauguračná prednáška v odbore ústavné právo na Právnickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave s názvom „K podstate a zmyslu slobody svedomia 

a slobody náboženstva pri jej zákonnom obmedzovaní podľa článku 13 ods. 4 prvá veta 

Ústavy SR: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať 

výhrady vo svedomí a Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.“ Inauguračná 
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prednáška sa konala dňa 22. novembra 2005 v Trnave pred Vedeckou radou Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vyžiadaná domáca prednáška. 

32. Apríl 2006, Trstená, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety 

v Bratislave, medzinárodná konferencia s názvom „Rodina a pracovná preťaženosť“, 

prednáška s názvom Problém rodiny a právne normy v SR: ochrana slobody svedomia, 

vyžiadaná prednáška. 

33. Máj 2006, Bratislava, seminár, konaný pod záštitou KBS s názvom „Moderný evanjelizátor 

20. storočia profesor Kolakovič a jeho žiak Anton Neuwirth a ich posolstvo mladej 

generácii.“ Univerzitné pastoračné centrum Sv. Jozefa Freinademetza vo Vysokoškolskom 

domove, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, vyžiadaná domáca prednáška. 

34. November 2006, Londýn, centrum Velehrad, samostatná prednáška s názvom „Svätá 

stolica: historický, teoretický a právny pohľad na vývoj vo svete“, vyžiadaná zahraničná 

prednáška. 

35. November 2006, Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Medzinárodný 

vyšehradský fond, medzinárodná konferencia s názvom „Vzťahy a interakcia 

vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva z hľadiska krajín 

Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie“, prednáška s názvom „Zmluva 

o ústave pre Európu: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska“, konaná 

v dňoch 23. a 24. novembra 2006, vyžiadaná domáca prednáška. 

36. November 2007, Cambridge, The Centre for the Study of Jewish-Christian Relations, 

University of Cambridge, samostatná prednáška s názvom „Concordats in Slovakia: Our 

Way“, konaná 21. novembra 2007, vyžiadaná zahraničná prednáška. 

37. November 2007, Bratislava, medzinárodná konferencia s názvom „Vzťahy štátu a cirkví 

v Európe: súčasné otázky a trendy na začiatku 21. storočia, Ministerstvo kultúry SR a Ústav 

pre vzťahy štátu a cirkví, prednáška s názvom „Islam v Spojenom kráľovstve: prijatý, či 

odmietnutý?“, konaná v dňoch 8. – 10. novembra 2007, vyžiadaná domáca prednáška. 

38. Október 2008, Trnava, Právnická fakulta TU v Trnave, medzinárodná vedecká konferencia 

s názvom „Úloha medzinárodného práva a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín 

V4“, prednáška s názvom „Medzinárodnoprávna subjektivita Svätej stolice a štátnosť 

Vatikánu, konaná dňa 13. októbra 2008 

39. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 

Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, 

príhovor dekana, člen vedeckého výboru a garant sekcie 

40. Trier, Nemecko, 11. -14. 11. 2010, medzinárodná konferencia Európskeho konzorcia pre 

výskum cirkví a štátu – European Consortium for Church and State Research, pozvaný 

príspevok, publikovaný v zborníku 

41. Trnava, 27. 5. 2011 – spoločenská akcia „Noc kostolov“ organizovaná Trnavskou 

arcidiecézou v Trnave, pozvaná prednáška na tému: „Zmluvy o výhrade vo svedomí: 

výhody a nevýhody, vyžiadaná prednáška, aktívna účasť 

42. Bratislava, 4. 6. 2011, odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Etika 

v zdravotníckom systéme. Potenciál a význam kresťanskej etiky pre formovanie zdravotnej 

politiky.“, organizátor Zväz kresťanských lekárov a zdravotníkov, Bioetická subkomisia 

Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska a Katolícka zdravotnícka únia, 

aktívna účasť, pozvaný príspevok 

43. Bratislava, 7. 6. 2011, stretnutie a interdisciplinárny dialóg na tému: Svedomie – iskra Božej 

lásky ukrytá do nášho vnútra“, organizátor Konferencia biskupov Slovenska, Rada pre vedu, 

vzdelanie a kultúru Bratislava, vyžiadaný príspevok, aktívna účasť 
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44. Třešť, ČR, 16. – 17. 9. 2011, 4. česko-slovenské mezinárodněprávní symposium „Stát vs. 

nestátní aktéři“, organizátor Česká společnosť pro medzinárodní právo, otvorenie 

konferencie, pozvaný príspevok na tému „Koncepcia ochrany slobody svedomia 

v Základnej zmluve medzi SR a Svätou stolicou 

45. Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, 21. – 24. 8. 2012, medzinárodné XVI. Sympózium 

kánonického práva na tému „Kánonické právo v službe Cirkvi a človeka“,  organizátor 

Slovenská spoločnosť kánonického práva Spišské Podhradie, Nadácia Kňažského seminára 

biskupa J. Vojtaššáka Spišská Kapitula, KBS, PF a  KU Ružomberok, pozvaný príspevok 

46. Trnava, 20.-21.9.2012, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnaviensis – 

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

a praxi, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť na plenárnom zasadnutí – príhovor 

a pozvaný príspevok na tému: „Perspektívy právnej ochrany svedomia ako kľúčového 

hodnotového činiteľa spravodlivosti a efektívnosti práva v systéme zmlúv s cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami v SR.“ Člen medzinárodného vedeckého výboru 

konferencie. 

47. Trnava, 5. 11. 2012, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia 

projektu VEGA 1/0505/11 na tému: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty 

subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských 

spoločností“, organizátor PF TU Trnava, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, 

aktívna účasť – príhovor a pozvaný príspevok „K subjektivite a právnemu postaveniu 

cirkví a náboženských spoločností v štátoch EÚ vo svetle Lisabonskej zmluvy“, člen 

medzinárodného vedeckého výboru 

48. Trnava, 25. 4. 2013. medzinárodná vedecká konferencia Právna ochrana slobody 

svedomia, organizovaná s finančnou podporou z projektu VEGA 1/2577/12, organizátor 

PF TU Trnava – Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav pre 

právne otázky náboženskej slobody, pozvaný príspevok na tému: Ochrana slobody 

svedomia a bilaterálne zmluvy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku.  

49. Trnava, 25. 4. 2013, konferencia pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských 

vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy na tému „Historický 

a kultúrny odkaz Byzantskej misie“, organizátor UCM Trnava, TU Trnava a Trnavský 

samosprávny kraj, prednáška 

50. Trnava, 13. 11. 2013, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: 

Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – 20. 

rokov po vzniku samostantej SR a ČR, organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej 

slobody a Katedra medzinárodného a európskeho práva, pozvaný príspevok na tému. 

Aktuálne európske tendencie ovplyvňujúce vzťahy medzi štátom a cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami. 

51. Bratislava, 3.-6. 10. 2013, plenárne zasadnutie CCEE (Consilium conferentiarum 

Episcoporum Europae) na tému: „Boh a štát. Európa medzi laickosťou a laicizmom.“, 

orgnaizátor CCEE, diskusia v IV. pracovnom bloku Otázky európskej politiky, téma 

diskusného príspevku Výhrada vo svedomí. 

52. Bratislava, 16. 5. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Pastoračné plánovanie vo 

farnostiach, organizátor TU Trnava, Teologická fakulta a Widzial Studiów nad Rodzina 

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego wo Warszawie, Poľsko, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Právo na začiatku 21 storočia – nástroj ľudského rozmaru?   

53. Trnava, 12. 6. 2014, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Vznik štátu 

a ochrana menšín“, organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Katedra 

medzinárodného práva a európskeho práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Svätá stolica a ochrana náboženských menšín.  
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54. Bratislava, 21. 11. 2014, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 

25. výročia 17. novembra 1989 na tému: Sloboda svedomia a náboženského vyznania, 

organizátor PF TU Trnava, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, podpora 

Nadácie Konrada Adenauera, aktívna účasť, príhovor a pozvaný príspevok na tému: 

Sloboda svedomia a náboženského vyznania v bilaterálnych zmluvách medzi štátom 

a cirkvami.  

55. Bratislava, 4. – 6. 3. 2015, konferencia II Meeting of the Legal Advisors of European 

Bishops´ Conferences, organizátor CCEE, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Conscientious Objection: an introduction. 

56. Trnava, 21. 5. 2015, medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa konala pri príležitosti 

15. výročia podpísania Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou pod názvom: 

„Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti (The Importance 

of Application of the Freedom of Conscience in a Democratic Society), organizátor TU 

v Trnave, Právnická fakulta, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Nadácia 

Konrada Adenauera, aktívna účasť - hlavný referujúci,  pozvaný príspevok na tému: 

Význam uplatňovania slobody svedomia v demokratickej spoločnosti. 

57. Bratislava, 12. 6. 2015, medzinárodné kolokvium pod záštitou prezidenta SR A. Kisku na 

počesť nositeľky ceny sv. Vojtecha za rok 2015 prof. Dr. Hanny Suchockej, bývalej 

predsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Poľskej republiky na tému „Sloboda 

náboženského vyznania v dnešnej Európe“, organizátor Nadácia Konráda Adenauera 

a UK Bratislava, aktívna účasť, hlavný referujúci. 

58. Praha, ČR, 16. – 17. 10. 2015, 8. česko-slovenského medzinárodněprávního sympozia, 

organizátor Česká společnost pro mezinárodní právo (Czech society of international law), 

zahajovací príhovor, účasť. 

59. Trnava, 11. 12. 2015, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou „Aktuálne otázky 

manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve“, organizátor UPONS pri PF TU 

Trnava, príhovor,  aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému Aktuálne otázky 

manželstva a rodiny v súčasnom diskurze o ľudských právach (spoluautor Moravčíková, 

M., PF TU Trnava).  

60. Lublin, Poľsko, 15. – 17. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia – The International 

Scientific Conference „Legal security of democratic states in the process of European 

integration Poland, Slovakia, Ukraine“, organizátor The John Paul II Catholic University 

of Lublin, Faculty of Law and Administration,  pozvaný príspevok na tému: Military 

Security of Europe from a Polish perspective.  (spoluautorka Moravčíková, M., PF TU 

Trnava) 

61. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, príhovor 

a aktívna účasť v plenárnom zasadnutí (22.9.2016), pozvaný príspevok Etické aspekty 

práva v Európe na začiatku 21. storočia.    

62. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, aktívna 

účasť v sekcii č. 8 Nová Európa – právo a náboženstvo (23.9.2016) , pozvaný príspevok 

na tému: Financovanie cirkví v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.  

63. Bergen, Nórsko, 6. – 7. 4. 2017, medzinárodná konferencia - EUA Annual Conference 

2017 – „Autonomy and Freedom: The Future Sustainability of Unviersities“, organizátor 

EUA (European University Association)  a University fo Bergen (hostiteľ), aktívna 

účasť za TU v Trnave (rektor) 

64. Trnava, 4. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností v komparatívnej perspektívne“, organizátor PF TU Trnava, 

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Acta sanctorum, Inc., Chicago, 
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International Center for Law and Religion studies J. Reuben Clark Law School,  Brigham 

Young univesity, Ústav pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej 

národnej univerzity v Užhorode, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Otázka 

záväzku uzavrieť zmluvy o zabezpečení financovania vyplývajúceho zo základných 

zmlúv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.  

65. Smolenice, 28.-29.9.2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické 

dni na tému: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, organizátor PF 

TU Trnava a Nadácia Štefana Lubyho, príhovor (rektor), aktívna účasť, pozvaný 

príspevok „Ochrana rodiny v sociálnom a právnom kontexte.“ (spoluautorka 

Šmidová, M.,  TF TU Trnava) 

66. Trnava, 30. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností – história a súčasnosť“, organizátor Ústav pre právne otázky 

náboženskej slobody PF TU Trnava, Katedra cirkevných dejín a cirkevného práva 

Cyrilometodskej teologickej fakulty UP Olomouca a Ústav pre konfesné právo a štátno-

cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode v rámci riešenia projektu 

VEGA 1/0254/16, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností – história a súčasnosť. 

67. Budapešť, Maďarsko, 1. – 2. 6. 2018, conference „Human Dignity for Everyone, 

Everwhere: From Tensions and Conflicts to Reconciliation“, organizátor The 

International Center for Law and Religion Studies, J. Reuben Clark Law School, 

Brigham Young University, United States v spolupráci s Central European University, 

Hungary, aktívna účasť (panel 4: Conscientious objection), príspevok 

68. Trnava, 20. 4. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému „Práca je 

základným právom a pre človeka dobrom“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť – 

poslaný príspevok.  

69. Bratislava, 23. 10. 2019, medzinárodná konferencia „Q-Europe - najnovšie trendy 

manažmentu kvality pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti“, organizátor Teologická 

fakulta TU v Trnave v rámci riešenia projektu EÚ Q-Europe, aktívna účasť, príspevok na 

tému: Východiská  pri tvorbe princípov hodnotenia kvality v dlhodobej liečebnej 

starostlivosti v Strednej Európe. 

70. Trnava, 12. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte“, organizátor ÚPONS TU, 

Právnickej fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16,  spoluorganizátori Fakulta 

práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Poľsko, 

Cyrilometodská teologická fakulta UP v Olomouci, ČR a Fakulta Memenžmentu 

Juhoruskej federálnej univerzity v Rostove na Done, Rusko, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému Zákonná versus zmluvná úprava financovania cirkví a náboženských 

spoločností v SR. Zároveň člen vedeckého výboru konferencie. 

71. Trnava, 13. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Cirkvi a náboženské 

spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti“, organizovaná v rámci riešenia 

projektu VEGA č. 1/0254/16 Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody PF TU 

v Trnave, spoluorganizátori Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy 

Katolíckej univerzity v Lubline, Poľsko, Cyrilometodská teologická fakulta UP 

v Olomouci, ČR a Ústav pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej 

národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Diplomatické vzťahy SR a Svätej stolice, zároveň aj člen vedeckého výboru 

konferencie. 

72. Trnava, 28. 11. 2019, medzinárodný seminár „Polish-Slovak Scientific Seminar on 

Constitutional Models of Relations between State and Church in Poland and Slovak 

Republic“, organizátor ÚPONS PF TU v Trnave a Fakulta práva a verejnej správy 
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Warminsko-mazurskej národnej univerzity v Olsztyne, Poľsko, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Contractual System of Relations between Churches and Religious 

Societies in the Slovak Republic“. 

73. Trnava, 15. – 30. 5. 2020, on-line medzinárodná slovensko-poľská internetová vedecká 

konferencia „Secular State – Sekulárny štát – Państwo Świeckie“, organizátori Ústav pre 

právne otázky náboženskej slobody TU v Trnave, Právnická fakulta a Warmsko-

mazurská univerzita v Olsztynie, Poľsko, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Článok 1 Ústavy SR a zmluvný systém upravujúci právne vzťahy medzi SR a Svätou 

stolicou. Zároveň člen vedeckého a organizačného výboru. 

74. Bratislava, 26. 6. 2020, verejná odborná diskusia Next Generation EU – Výzva pre 

Slovensko. Ako využiť európske zdroje na efektívne reformy v hospodárstve, rozdelenie 

do dvoch panelov – I. panel: Politický rozmer a II. panel Spoločenský rozmer: Ako 

využiť prostriedky na dosiahnutie efektívnej celospoločenskej zmeny v hospodárstve, 

organizátor Nadácia Antona Tunegu, pozvaný diskutujúci 

75. 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; 

aktívna účasť v sekcii Ústav pre právne otázky náboženskej slobody – 25. 9. 2020 - 

medzinárodná vedecká konferencia „Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného 

práva“, pozvaný príspevok na tému: Vatikánske zmluvy a právny poriadok SR. 

76. Trnava, SR – Lublin, Poľsko,  24. 8. 2021, online Slovensko–Poľská medzinárodná 

vedecká konferencia – Slovak – Polish Scientific Internet Conference „Catholic Church 

in Economic and Legal Relations“, organizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0170/21,  

organizátor TU, Právnická fakulta, ÚPONS v spolupráci s Departament of Public and 

Constitutional Church Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration KUL in 

Lublin, Poland, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Economic Aspects of Basic 

Treaty between the Holy See and the Slovak Republic. (Ekonomické aspekty základnej 

zmluvy medzi Svätou stolicou a SR.) 

77. Lublin, Poľsko, 17. – 18. 9. 2021, medzinárodná vedecká konferencia (online a zároveň 

aj prezenčná forma) na tému „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia 

i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – 

Słowacja – Ukraina – Niemcy“ pod honorowym patronatem Ministerstwa 

Sprawiedliwości, hlavný organizátor Komisja Prawnicza Polskej Akademii Nauka 

Oddział w Lubline a spoluorganizátori: KUL v Lubline, TU v Trnave, Právnická fakulta, 

Universitet we Lwowie, Ukrainie, aktívna účasť, príspevok na tému: Stability function of 

bilateral agreements concluded between the State and Churches and religious 

communities in Slovakia in the field of guaranteeing freedom of religion and freedom of 

conscience. 

78. Bratislava, 29. 10. 2021, online webinár na tému „Aktuálne otázky konfesného práva“, 

organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického 

práva a cirkevného práva,  aktívna účasť 

79. Trnava, 10. 11. 2021, international online conference „Human Resources in the Catholic 

Church and Their Funding“, organizátor ÚPONS TU, PF a Univerzita v Lubline, Poľsko, 

aktívna účasť, príspevok na tému: The right of churches and religious communities to 

exercise pastoral care in the Armed Forces and Police Corps: financing issues  - Právo 
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cirkví a náboženských spoločností na výkon pastoračnej starostlivosti v ozbrojených 

silách a policajnom zbore: otázky financovania.  

80.  

 

 

 

Účasť na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch 

1. Trnava, 10.11.2010, konferencia „Závislá práca“, organizátor TU, Právnická fakulta, 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a PRK Partners Praha, 

príhovor dekana 

2. Trnava, 7. 12. 2010, odborný seminár „Aktuálny vývoj a trendy v súťažnom práve“ 

organizovaný Právnickou fakultou TU Trnava v spolupráci s Protimonopolným úradom 

SR a AK PRK Partners, Bratislava,  príhovor dekana 

3. Trnava, 4. 10. 2010, workshop „Aplikácia medzinárodnej zmluvy“, organizátor 

Právnická fakulta TU Trnava, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva, 

príhovor dekana a garant podujatia 

4. Trnava, 7.-8.3.2011, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Správne súdnictvo 

a jeho rozvojové aspekty“, organizátor PF TU Trnava, Katedra správneho práva, práva 

životného prostredia a finančného práva, otvorenie konferencie 

5. Trnava, 15. 3. 2011, medzinárodná vedecká konferencia „Možnosti a hranice liberalizácie 

pracovnoprávnych vzťahov“, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia, otvorenie a príhovor 

6. Trnava, 26. 3. 2011, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, garant konferencie, moderátor I. bloku 

teoreticko-historickej sekcie, účasť 

7. Trnava, 5. 3. 2012, podujatie okrúhly stôl s diskusiou pri príležitosti MDŽ na tému 

„Rovnaká odmena za rovnakú prácu“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava 

a Európsky parlament, účasť 

8. Trnava, 16. 4. 2012, seminár „De arte boni at aequi“ – Pocta k životnému jubileu 

Alexandry Krskovej, organizátor PF TU Trnava, Katedra teórie práva, úvodné slovo, 

účasť 

9. Nimnica, 28. – 29. 9. 2012, V. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium na 

tému „Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax, organizátor Slovenská 

spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV a Česká společnost pro mezinárodní právo, 

podpora MZV SR, otvorenie, účasť 

10. Smolenice, 19. – 20. 9. 2013, medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho právnické 

dni na tému „Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve“, organizátor Nadácia Š. 

Lubyho a PF TU Trnava, otvorenie ako rektor univerzity, účasť 

11. Liblice, ČR, 4 – 5. 10. 2013, VI. ročník  - česko-slovenské mezinárodně právní 

symposium, organizátor Česká společnost pro mezinárodní právo Praha, účasť 

a otvorenie konferencie 

12. Viedeň, Rakúsko, 5. 3. 2015, konferencia Council of european Bishops´ Conference 

(CCEE), spoluorganizátor FRA (European union Agency for fundamental Rights) and 

European Bishops´ Conference, účasť 

13. 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, 

príhovor 

14. Trnava, 9. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, organizátor TU Trnava, PF, 
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Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, riešený v rámci projektu VEGA 

1/0254/16,  účasť, príhovor, člen vedeckého výboru 

15. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – právne 

postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor Ústav pre 

právne otázky náboženskej slobody pri PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo 

a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, v rámci 

riešenia projektu VEGA 1/0254/16, účasť a otvorenie, vedecký výbor konferencie 

16. Bratislava, 28. 10. 2016, medzinárodná konferencia „Family maistreaming – východisko 

z demografickej a kultúrnej krízy v Európe“, organizátor Konferencia biskupov 

Slovenska a Trnavská univerzita v Trnave, účasť a otvorenie konferencie, 

spoluorganizátor 

17. Trnava, 4. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia a systém 

alternatívnych trestov“, organizátor TU Trnava, Katedra trestného práva a kriminológie 

v rámci riešenia projektu APVV-0179-12, príhovor, účasť 

18. Trnava, 27. 9. 2017, vedecké kolokvium „Vzťahy štátu a cirkví na začiatku 21. storočia“, 

organizátor ÚPONS PF TU Trnava, Facolta di Diritto Canonico, Universita Pontificia 

Salesiana, Roma, Italia, organizátor a člen vedeckej rady kolokvia 

19. Velehrad, ČR, 25. 5. 2018, vedecké kolokvium „Aktuálne otázky štátno-cirkevných 

vzťahov – so zvláštnym zreteľom na financovanie cirkví a náboženských spoločností“, 

organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU Trnava v rámci riešenia 

projektu VEGA č. 1/0254/16, člen vedeckého výboru a organizátor 

20. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomické aspekty 

štátno-cirkevných vzťahov – Economic Aspects of State-Church Relations“, organizátor 

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo 

a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, člen vedeckého 

výboru konferencie 

21. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ na 

tému „Právny štát – medzi vedou a umením“, člen vedeckého výboru medzinárodného 

vedeckého kongresu  

22. Trnava, 29. 3. 2019, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, pravidelná konferencia pre doktorandov, člen vedeckého výboru 

konferencie 

23. 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“, účasť, člen vedecko-

organizačného výboru. 

 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác 

- podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru a nasledovatelia vedeckej školy 

 

Od roku 1996 bádanie a publikovanie v oblasti medzinárodnoprávnych vzťahov medzi štátmi 

a Svätou stolicou. V rokoch 1996 až 2000 koordinátor prípravy Základnej zmluvy medzi SR 

a Svätou stolicou, ktorá sa uzavrela v roku 2000 a predurčila vývoj vo všetkých oblastiach 

vzťahov týchto subjektov, vrátane ďalších medzinárodných zmlúv nielen so Svätou stolicou, 

ale aj s ďalšími registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (doposiaľ 

uzatvorených šesť zmlúv a ďalšie štyri sa pripravujú) a zároveň odbornú literatúru (vrátane 

oponujúcich názorov) na Slovensku; takáto literatúra a polemika sa dovtedy na Slovensku 
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neviedla. Uvedená činnosť má aj medzinárodný rozmer (aktivity, účasť na projektoch v 

Spojenom kráľovstve, USA, Taliansku). Autori učebníc medzinárodného práva a iných prác 

(Kľučka, Hricová, Slivoň, Martinková, Čeplíková, Moravčíková, Serván, Kubina, Olšovská, 

Nemec) prevzali z uvedených diel koncepciu aj jednotlivé problematiky do svojich diel. 

S prácami o právnych vzťahoch a subjektivite Svätej stolice sa stotožnili a čerpali zahraniční 

autori (Agar, Vasiľ a ďalší). Za túto činnosť dostal autor dve vysoké štátne vyznamenania 

Svätej stolice. 

 

Vedecká škola:  

 

- garant doktorandského študijného programu Ústavné právo (študijný odbor 3.4.3. ústavné 

právo) na TU v Trnave, Právnickej fakulte, od 2015 - doteraz 

- Člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program Ústavné právo na PF TU 

Trnava (od 2015), predseda od 2016 – 2021; 

- predseda subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Ústavné 

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 15. 5. 2021 

- Školiteľ doktorandského štúdia na PF TU Trnava – študijný program: Teória a dejiny 

štátu a práva a Ústavné právo 

 

 

- školiteľ študentov doktorandského štúdia 

1. Mgr. (práv) Marek Brenčič, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave, odbor Verejné zdravotníctvo, 1996 

2. Dr. Leo Müllender (delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike) - Fakulta 

ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, odbor Sociálna práca, 

1997 

3. Mgr. M. Černáková - Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

v Trnave, odbor Sociálna práca, 2000 

4. Mgr. Peter Varga - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor Teória 

a dejiny štátu a práva, 2004-2009 (zanechanie štúdia) 

5. Mgr. Janka Debrecéniová, M. Jur. - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 

odbor Teória a dejiny štátu a práva, 2004, zmena školiteľa 

6. Mgr. Tomáš Buchta, Právnická fakulta TU v Trnave, odbor Teória a dejiny štátu a 

práva, 2005-2011 (absolvent v auguste 2011, úspešná obhajoba a udelenie titulu 

PhD.) 

7. Mgr. Barbora Hrušovská, Právnická fakulta TU v Trnave, odbor Teória a dejiny štátu 

a práva, 2005 – zanechanie štúdia 

8. JUDr. Pavol Drlička, LL.M. P Právnická fakulta TU v Trnave, odbor Teória a dejiny 

štátu a práva, 2006, zanechanie štúdia 

9. JUDr. Rastislav Mihalovič, odbor Teória a dejiny štátu a práva, 2008, zmena 

školiteľa 

10. Mgr. Margita Medveczká, odbor Teória a dejiny štátu a práva, 2008, zanechanie 

štúdia 

11. školiteľ doktoranda Mgr. Lukáša Hamzu na PF TU Trnava, študijný program teória 

a dejiny štátu a práva, doktorand od 2009/2010-2012/2013, úspešná obhajoba 

11.7.2013 
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12. školiteľ doktorandky Mgr. Kataríny Kuklovej, na PF TU Trnava, študijný program 

ústavné právo, denná forma štúdia, od ak. roka 2016/2017, úspešná obhajoba 19. 6. 

2019 (v súčasnosti odborná asistentka na Katedre teórie práva a ústavného práva PF 

TU (od 1.9.2019). 

13. školiteľ doktoranda JUDr. Mag. Iur. Viktora Vaculčíka, externá forma štúdia, na PF 

TU Trnava, študijný program teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 21. 8. 

2017 (téma: Obmedzenie základných práv a slobôd) 

 

- oponovanie dizertačných prác 

1. JUDr. Karol Tóth, "Právne vedomie zdravotníckych pracovníkov v procese 

transformácie zdravotníctva v Slovenskej republike", Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej 

práce Trnavskej univerzity v Trnave, odbor Sociálna práca, 1998 

2. PhDr. Miroslav Krúpa, "Kritériá progresu kvality sociálnych služieb", Fakulta 

ošetrovateľstva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, 1998 

3. oponent dizertačnej práce JUDr. Juraja Daniša,  doktoranda PF UK Praha, ČR, obhajoba 

dizertačnej práce 20.9.2010 

4. oponent dizertačnej práce JUDr. Jána Grmana, doktoranda PEVŠ, Fakulty práva 

Bratislava, menovanie december 2011 

5. oponent dizertačnej práce JUDr. Zuzany Kamenskej, doktorandky PEVŠ, Fakulty práva 

Bratislava, menovanie apríl 2012 

6. oponent dizertačnej práce JUDr. Žanety Surmajovej, doktorandky PEVŠ, Fakulty práva 

Bratislava, menovanie apríl 2012 

7. oponent dizertačnej práce JUDr. Metoda Špačeka, doktorand PF UK Praha, ČR, 

menovanie február 2012 

8. oponent dizertačnej práce JUDr. Marcela Vysockého, doktorand PF TU Trnava, 

menovanie jún 2012, obhajoba 24. 9. 2012 

9. oponent dizertačnej práce JUDr. Rastislava Mihaloviča, PF TU Trnava, študijný 

program teória a dejiny štátu a práva, menovanie máj 2013, obhajoba 27. 8. 2013 

10. oponent dizertačnej práce Mgr. Barbory Maliarovej, externá forma štúdia,  na PF TU 

Trnava, študijný program teória a dejiny štátu a práva, téma práce: Dynamika vzniku 

a uznávania štátov v medzinárodnom spoločenstve, úspešná obhajoba 21. 8. 2017 

11. oponent dizertačnej práce Mgr. Juraja Šeligu, externá forma štúdia, PF TU Trnava, 

študijný program ústavné právo, téma práce: Amnestia v právnom poriadku SR, 

menovanie máj 2021, úspešná obhajoba 23. 6. 2021 

12. oponent dizertačnej práce Mgr. Sandry Sakolciovej, doktorandka na PF UK Bratislava, 

študijný odbor právo v študijnom programe medzinárodné právo, téma práce: Právo na 

súkromie v ére Big data“, menovanie máj 2021 

 

 

- prednášková činnosť v rámci doktorandského štúdia 

1. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

a Scranton University, USA, názov: "Angloamerický právny systém a kontinentálny 

právny systém", vyžiadaná domáca prednáška pre poslucháčov doktorandského štúdia 

2. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

a Scranton University, USA, názov: "A Relation between the Law and a Freedom ", 

vyžiadaná domáca prednáška pre poslucháčov doktorandského štúdia 

3. Október 1997, spolupráca Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

a Scranton University, USA, názov: "A Theory of the Natural Law and Its Place in 

Integrative Jurisprudence", vyžiadaná domáca prednáška pre poslucháčov 

doktorandského štúdia 
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4. Od akademického roka 2004/2005 prednášky z odboru medzinárodné právo a európske 

právo pre študentov doktorandského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave 

5. Workshopy pre doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v rokoch 2005 

a 2006 

6. Woirkshop pre študentov doktorandského štúdia v rámci konania medzinárodnej 

vedeckej konferencie v dňoch 23. a 24. novembra 2006 na PF TU v Trnave s názvom  

Vzťahy a interakcia vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a európskeho práva 

z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich vstupe do Európskej únie 

- habilitácie 

1. H.doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. - Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave, odbor Verejné zdravotníctvo - člen habilitačnej komisie, 

1998 

2. JUDr., ThDr. Damián Nemec, PhD., Univerzita v Olomouci, oponent, 2008 

3. oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní doc. JUDr. PhDr. Naděždy Šiškovej, 

PhD. na Paneurópskej vysokej škole Fakulte práva Bratislava, názov hab. práce 

„Lidskoprávní mechanizmy na úrovni EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost“ 

v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, habilitačná prednáška a obhajoba hab. 

práce dňa 28. 10. 2013 na PEVŠ Bratislava 

4. oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. na 

Právnickej fakulte TU v Trnave, študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 

názov hab. práce: Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov,  menovanie 

marec 2015 

5. oponent habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Viktora Križana, PhD. 

v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo na PF TU Trnava, téma habilitačnej práce: 

„Pracovnoprávna dimenzia sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi“, schválenie vo VR PF 

TU 30. 11. 2017, menovanie január 2018 

6. oponent v habilitačnom konaní Dr. Konrada Walczuka na Katolíckej univerzite 

v Lubline – KUL, Poľsko, vypracovanie op. posudku 07/2020, habilitácia v roku 

2021 

 

- vymenúvacie konanie 

1. oponent vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, menovanie 

vo vedeckej rade PF UK zo dňa 7. 3. 2019, menovanie zo dňa 8. 3. 2019 

 

- vedenie diplomových prác 

1. Zuzana Hoblíková, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

v Trnave, odbor Sociálna práca – téma práce "Umelé prerušenie tehotenstva - etické a 

právne aspekty", 1998 

2. Jana Čavojská - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor medzinárodné 

právo a európske právo – téma práce „Použitie sily v medzinárodnom práve“, 2005 

3. Marcel Šmehýl - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor medzinárodné 

právo a európske právo – téma práce „Použitie sily v medzinárodnom práve“, 2005 

- oponovanie diplomových prác 

1. Jozef Šulek - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor medzinárodné 

právo a európske právo – téma práce „Európsky systém ochrany ľudských práv“, 2005 



 16 

2. Andrej Piško - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor medzinárodné 

právo a európske právo – téma práce „Vojnové právo“, 2005 

3. Barbora Hlavatá - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor 

medzinárodné právo a európske právo – téma práce „Európsky systém ochrany 

ľudských práv – sloboda myslenia, svedomia a náboženstva“, 2005 

- oponovanie rigoróznych  prác 

1. Jaroslava Špačková - Ústav medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty UK Bratislava 

- téma práce "Demokracia - o čo tu ide", 1994 

2. Mgr. Pavol Urban – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – téma práce 

„Účasť Európskeho parlamentu v procese prijímania legislatívy EÚ“, 2004 

3. Mgr. Martin Bartoň - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor 

medzinárodné právo a európske právo – téma práce „Reštitúcie objektov diplomatickej 

misie na území cudzieho štátu“, 2004 

4. Mgr. Barbora Hrušovská - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, odbor 

medzinárodné právo a európske právo – téma práce „Uzatváranie medzinárodných 

zmlúv a ich platnosť“, 2004 

 

- člen v komisii pre obhajobu dizertačnej práce: 

 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce  ThDr. Michaely Moravčíkovej na 

Teologickej fakulte UP Olomouc, ČR, dňa 29. 9. 2010 

- člen 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 

 

- člen v komisii pre dizertačné skúšky: 

 

- člen skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Petra Šajmoviča, doktorand na 

PF TU Trnava, externá forma, študijný program ústavné právo,  menovanie marec 

2021, skúška 20. 4. 2021 

- člen skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Mária Ernesta, doktorand na PF 

TU Trnava, externá forma, študijný program ústavné právo,  menovanie marec 2021, 

skúška 20. 4. 2021 

 

 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty 

1. Vedúci projektu: zahraničný grant, finančne podporovaný medzinárodný projekt, 

small project č. 12591, cca 150 tis. Sk, Medzinárodným Vyšehradským fondom, 

schválený a realizovaný v rokoch 2005 a 2006 na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity s názvom Relations and Interaction of the National Lawand the 

International LAw from the Aspect of the Visegrad Countries after their Entry to the 

European Union. 

2. Vedúci projektu: v roku 2007 bol podaný a následne schválený Ministerstvom 

školstva SR pod registračným číslom 1/0335/08 VEGA projekt a udelený grant na 

roky 2008 – 2010 s názvom: Štát a cirkev. Prienik dvoch právnych systémov 

medzinárodného spoločentva v súčasnej dobe. Interakcia a vzťahy kánonického 

práva, slovenského práva, európskeho práva a medzinárodného práva. 
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3. Spoluriešiteľ medzinárodného projektu za Slovensko: v rokoch 2007 až 2009, 

Universita Cattolica del Sacro Cuore Milano, Universita degli studi di Siena, 

Universita degli Studi di Perugia, Universita degli Studi di Milano, Universita degli 

Studi di Firenze, s názvom Religioni e coesione sociale nie sistemi europei. Modelli 

istituzionali di dialogo tra Stati e communita religiose nie paesi dellUnione europea. 

Národný koordinátor Prof. Giorgio Feliciani. 

4. Projekt č. 1/0347/09 na PF TU Trnava, schválený Komisiou pre ekonomické a právne 

vedy VEGA Ministerstva školstva Slovenskej republiky pod názvom „Význam  

medzinárodnej zmluvy ako inštitútu medzinárodného práva v globalizovanom 

právnom prostredí  a jej interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky“, doba 

riešenia 2009-2011, člen riešiteľského kolektívu, (hlavný riešiteľ doc. Jankuv, PF TU 

Trnava) 

5. Vedúci projektu: č. 1/0505/11 na PF TU Trnava, schválený VEGA MŠVVaŠ SR, 

názov: „Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu 

uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických osôb“, doba 

riešenia projektu 2011-2014, úspešné ukončenie projektu v roku 2014 (potvrdenie 

apríl 2015). 

6. VEGA č. 1/0507/12 „Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva.“, 

doba riešenia 2012-2014, na PF TU Trnava, zástupca zodpovedného riešiteľa 

(zodpovedný riešiteľ JUDr. Krošlák). 

7. VEGA č. 1/0254/16 „Financovanie cirkví a náboženských spoločností“, na PF TU 

Trnava, dobra riešenia 2016 -2019, zástupca zodpovedného riešiteľa (zodpovedná 

riešiteľka ThLic.Mgr. Moravčíková, Th.D.) 

 

Členstvo v medzinárodných a domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách 

- člen Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 

- člen Výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV 

- predseda Slovenskej spoločnosti medzinárodného práva 

- člen Zmierovacej komisie podľa článku 2 prílohy V Dohovoru OSN o morskom 

práve 

- člen Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a vedeckých rád ďalších 

slovenských a českých právnických fakúlt 

- člen Vedeckej rady Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví a náboženských spoločností, 

- člen Advokátskej komory v SR (pozastavené členstvo) na základe justičného 

osvedčenia  Ministerstva spravodlivosti SR 

- člen Slovenského helsinského výboru 

- člen Centra pre Európsku politiku 

- 2013 - viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 

- 2018 – 2019 prezident Slovenskej rektorskej konferencie (od 21. 5. 2018 do 21. 8. 2019) 

- 02/2020 – predseda Odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (SAAVŠ) pre posudzovanie námietok, menovanie za člena ministerkou ŠVVaŠ 

SR (do 1. 2.2020), zvolenie za predsedu medzi členmi na prvom zasadnutí dňa 3. 2. 

2020. 

 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť 

- člen federálnej komisie pre prípravu zákona o nadáciách (do roku 1992), 

- člen federálnej komisie pre tvorbu zákona o ochrane mládeže pred pornografickou tlačou 

(do roku 1992), 
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- člen komisie NR SR pre prípravu zákona o umelom ukončení tehotenstva, 

- člen Terminologickej komisie MZV SR, 

- člen Rezortnej koordinačnej komisie EÚ MZV SR 

 

Členstvo vo vedeckých radách 

- člen Vedeckej rady Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví a náboženských spoločností 

- člen Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnave, funkčné obdobie od 26. 2. 2013 – 

31. 1. 2020 

- člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UK Bratislava (2011 – do 2020) 

- predseda (ako rektor) Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave (od 2011 – 2019) 

 

Člen redakčnej rady časopisov: 

- člen vedeckej rady (editor) zahraničného časopisu „Kościół i Prawo“, sídlo Towarzystwo 

naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego jana Pawla II, ul. Gliniana 21, Lublin, 

Poľsko, ISSN 0208-7928 

- člen Redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu na PF TU 

Trnava – Societas et Iurisprudentia (SEI), október 2013 

 

Ocenenia: 

1. Rád Sv. Gregora Veľkého, udelený v roku 2001 J. S. pápežom Jánom Pavlom II. za 

rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a za prínos v oblasti 

rozvoja vzájomných vzťahov (za prínos v oblasti prijatia Základnej zmluvy medzi 

Slovenskou republikou a Svätou stolicou) 

2. Rád Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Commendatore dell`Ordine al Merito 

Melitense, udelený v roku 2003 (5. 12.) hlavou rádu J.V. Andrew Bertiem za rozvoj 

vzťahov medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov 

3. Rád Sv. Gregora Veľkého so striebornou numizmou, udelený v roku 2004 J. S. pápežom 

Jánom Pavlom II. za rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a za 

prínos v oblasti rozvoja vzájomných vzťahov (za diplomatické pôsobenie) 

4. Medaila Trnavskej univerzity udelená dňa 13. novembra 2002 rektorom tejto univerzity 

za rozvoj Trnavskej univerzity 

5. Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity udelená dňa 

21. februára 2000 dekanom tejto fakulty za budovanie Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce a jej detašovaných pracovísk v Afrike 

6. Pamätná medaila PF TU odovzdaná pri príležitosti 10. výročia znovuobnovenia PF TU 

odovzdaná dňa 9.10.2008 

7. Rektor UCM v Trnave udelil za zásluhy prof. Šmidovi čestný doktorát „Doctor honoris 

causa“ (Dr. h. c.) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dňa 23. 9. 2019 na 

slávnostnom zasadnutí vedeckej rady UCM v Trnave. 

 

 

 

Iné 

- lektor I. ročníka Letnej školy medzinárodného práva, 6. – 10. 7. 2015, organizátor PF 

UK Bratislava v spolupráci s Európskym združením študentov práva ELSA Ba a SSMP, 

pod záštitou J. Draxlera, ministra ŠVVaŠ SR 

- lektor II. ročníka Letnej školy medzinárodného práva,  11.7.2016 – 15.7.2016, na PF UK 

Bratislava, pod záštitou Slovenského predsedníctva v rade EÚ, organizátor PF UK BA, 

SSMP, ELSA Ba, prednáška spojená s diskusiou na tému: Ľudsko-právne hľadisko 

vzťahov s osobitnými subjektmi medzinárodného práva. 
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- lektor 21. ročníka „Jesennej školy práva“ 11. – 19. 11. 2016 v Piešťanoch, organizátor 

SAV Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung, UPJŠ Košice – Právnická fakulta, Slovenský 

národný podporný výbor EUROPE 2000, vystúpenie s prednáškou na tému: 

Medzinárodnoprávna regulácia politiky (13.11.2016) 

 
Recenzovanie: 

- recenzent – Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva, autori: D. Lantajová a kol., 

ISBN 978-80-8078-231-3, autori 2008, vydavateľstvo IURA EDITION, Bratislava 

- recenzent – Akta (zborník) z česko-slovenského medzinárodného sympózia, názov: Od 

kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci“, vydavateľ: Česká společnosť pro 

mezinárodní právo, nakladateľstvo: E. Rozkotova – IFEC, Beroun, r. 2009, ISBN 978-80-

904209-1-5 

- Štefanková, N. – Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné, 1. vydanie. Praha: C. H. 

Beck, 2011, 649 s. ISBN 978-80-7400-351-6 (učebnica) 

- Príbelský, Patrik (ed.). Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu“ - Zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6.2010 na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011, 186 s. 

ISBN 978-80-7380-302-5. 

- Recenzent ročenky „Slovenská ročenka medzinárodného práva 2009, Ročník II., vydavateľ 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV Bratislava, 2011, ISSN 1338-3752, 

ISBN 978-80-969540-7-0 
- recenzent časopisu Zeszyty Prawnicze Wyzszej Szkoly Ekonomii i Administracji w Bytomiu, nr 11,  

vydavateľ Vyzsza Szkola Ekonomii i Admnistracji w Bytomiu, Poľsko, 2011, ISSN 1734-7017 

- recenzent učebnice „Právo Európskej únie“, autori: Karas, V. – Králik, A., vydavateľstvo C. H. 

Beck, 2012, 556 s., ISBN 978-80-7179-287-1 

- recenzent zborníka „Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax“, zostavil: M. 

Špaček, vydavateľ Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2012, 

ISBN 978-80-89640-00-3 

- recenzent „Slovenská ročenka medzinárodného práva 2010-2011. Ročník III., zostaviteľ: Špaček 

Metod, vydavateľstvo: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava, 

2012, ISSN 1338-3752, ISBN 978-80-969540-8-7 

- recenzent monografie: „Zodpovednosť za jadrové škody. Výzvy pre medzinárodnú a národnú 

zodpovednostnú legislatívu v post-fukushimskom období.“, Novotá, M. – Handrlica, J., VEDA, 

Bratislava 2011, ISBN 978-80-224-1218-6 

- recenzent zborníka „Free Movemenet of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak 

Borders. Legal Differences and Similarities.“, Mikolajczyk, B. (ed.), Právnická fakulta Sliezskej 

univerzity, Katowice 2012, ISBN 978-83-60743-57-7 

- Recenzent kolektívnej monografie „Hodnotový systém práv a náboženstva v medzikultúrnej 

perspektíve“, Krošlák, D.  – Moravčíková, M. (eds.), vydavateľstvo Leges, Praha, 2013, 336 s., 

ISBN 978-80-87576-98-4. 

- recenzent monografie: Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, autor: 

Moravčíková, M. (ed.), I. vydanie, vydavateľstvo Leges, Praha 2013, 176 s.,  ISBN 978-80-

7502-010-9. 

- recenzent zborníka „Medzinárodné, európske a vnútroštátne aspekty uznania a neuznania 

štátov“, autor: kolektív autorov, vydavateľstvo TYPI TU Trnava, Trnava, 2013, ISBN 978-80-

8082-747-2 
- recenzent zborníka „Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním na 

medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkov“, autor: kolektív autorov, 

vydavateľstvo TYPI TU Trnava, Trnava, 2013, ISBN 978-80-8082-748-9 

- recenzent monografie „Správny poriadok. Komentár.“, autor: Košičiarová, S., vydavateľstvo 

Heuréka Šamorín, 2013, ISBN 978-80-89122-85-1 

- recenzent monografie „Ľudské práva, kultúra a náboženstvo“, Moravčíková, M., Leges Praha, 

2014, 248 s., ISBN 978-80-7502-063-5 

- recenzent monografie „Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov“, Lantajová, D., 

Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014, ISBN 978-83-7490-788-0 
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- recenzent monografie „Verejná správa a právo na spravodlivý proces“, Košičiarová, S., Spolok 

Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014, ISBN 978-83-7490-790-3 

- recenzent kolektívnej monografie „Sloboda jednotlivca a svet práce“, (Križan, V., Moravčíková, 

M. (editori), Leges, Praha 2014, 192 s., ISBN 978-80-7502-067-3. 

- recenzentka publikácie „Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo“, Krošlák, D., 

Moravčíková, M. (eds.), Wolters Kluwer, s. r. o.,  Bratislava, 2015, ISBN 978-80-8168-181-3. 

- Recenzent publikácie: Cirkev a spoločnosť: smerom k zodpovednej angažovanosti, Ondrášek, Ľ. 

M. – Moďoroši, I. (eds.), I. vyd., Verbum, KU Ružomberok, Ružomberok 2015, ISBN 978-80-

561-0311-1. 

- Recenzent učebných textov: Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia., 

Mosný, P. – Laclavíková, M. – Siskovič, Š., Trnava – TYPI TU, 2015, 186 s., ISBN: 978-80-

8082-853-0 

- Recenzent zborníka: Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť 

medzinárodného práva v 21. storočí. Zborník príspevkov zo VII. slovensko-českého 

medzinárodného sympózia, vydavateľ Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 

Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89640-02-7. 

- 2021, recenzent 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 

- 2021, recenzent zborníka Jankuv, Juraj (ed.): Vynútiteľnosť medzinárodných, 

európskych, slovenských a českých noriem práva životného prostredia a ich vzájomná 

interakcia, zborník príspevkov z online MVK, konanej 12. – 13. 11. 2020 na TU, PF, 

vydavateľstvo TYPI TU a VEDA SAV, 2021, ISBN 978-80-568-0412-4 

- 2021, recenzent monografie Jankuv, Juraj: Environmentalizácia medzinárodného práva 

verejného a jej vplyv na právo EÚ a právny poriadok SR, Leges: Praha, 2021??? 

-  
 

Trnava 1. 1. 2022 

 

 

 

Zhrnutie profesionálneho zamerania  

 

Marek Šmid pôsobil s prestávkami od roku 1993 na Medzinárodnoprávnom odbore 

Ministerstva zahraničných vecí SR, kde do roku 2000 zodpovedal za medzinárodnoprávne 

otázky súvisiace so statusom a činnosťou Organizácie Spojených národov, vrátane 

Medzinárodného súdneho dvora, Stáleho arbitrážneho dvora, Medzinárodného tribunálu pre 

bývalú Juhosláviu a Medzinárodného tribunálu pre Rwandu. Ďalej, na MZV SR zodpovedal za 

právne otázky Európskej únie (aj ako člen Centra pre európsku politiku), Rady Európy (aj ako 

člen Slovenského helsinského výboru), NATO, WHO a radu ďalších medzinárodných 

organizácií. Bol expertom v oblasti morského práva, ako aj antarktického práva v súvislosti so 

zapojením Slovenskej republiky do sústavy odborných organizácií OSN. Zaoberal sa 

uzatváraním a výskumom v oblasti mnohostranných medzinárodných zmlúv (je autorom 

Prehľadu mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná SR), vrátane 

medzinárodných zmlúv o ľudských a sociálnych právach. Od decembra 1998 zodpovedal na 

MZV SR za Kanceláriu hlavného vyjednávača SR pre vstup do Európskej únie. Od roku 2000 

pôsobil ako diplomat (radca) SR pri Svätej stolici a venoval sa tejto problematike v praxi, 

pričom aj v súčasnosti ako pokračuje vo vedeckej práci v oblasti, týkajúcej sa medzinárodného 

práva a politiky; pripravuje učebnicu medzinárodného práva. 

 Od roku 1995 sa M. Šmid venoval problematike konkordátov so Svätou stolicou 

a vzťahom štátu a cirkví, na vnútroštátnom i medzinárodnom poli (konferencie, publikácie, 
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stanoviská a podobne). Za túto činnosť mu po dokončení projektu týchto vzťahov dňa 5. 

februára 2001 pápež Ján Pavol II. udelil Rád Gregora Veľkého. 

 V uvedených oblastiach vykonáva v súčasnosti konštantný vedecký výskum s 

praktickými i pedagogickými zahraničnými a domácimi výstupmi, o čom svedčí publikačná a 

prednášková činnosť (University of Cambridge, UK; od roku 2008 i na Universita Gregoriana 

v Ríme) i výstupy, ktoré odovzdáva pravidelne Ministerstvu zahraničných vecí SR. Vo svojich 

prácach sa zameriava aj na sociálne otázky a na problematiku ľudských práv a individuálnych 

práv človeka vo všeobecnosti. 

 V týchto súvislostiach absolvoval niekoľko študijných pobytov v zahraničí (Ottawská 

univerzita 1994 a 1995, Filozofická akadémia v Lichtenštajnsku v roku 1992 so zameraním na 

právny a politický výklad a aplikáciu Enc. listu Centessimus Annus a ďalšie). 

 V roku 1992 absolvoval na Ministerstve spravodlivosti sudcovské skúšky z civilného i 

trestného práva (v oblasti civilného práva a v oblasti trestného práva vo väzniciach v SR  

pôsobil v rokoch 1983 a 1985 v rámci práce na Mestskom súde v Bratislave). Od roku 1998 je 

členom Advokátskej komory (členstvo má pozastavené od roku 1999). 

 Dlhší čas po roku 1989 pôsobil v odborovej organizácii, kde mal na starosti ochranu 

sociálnych práv pracovníkov slovenských železníc. 

 V rokoch 1990 a 1992 a v roku 1994 pôsobil v oblasti vnútroštátnej legislatívy, pričom v 

roku 1994 bol členom Legislatívnej rady vlády SR. V nej aktívne pôsobil v oblasti sociálnej 

legislatívy a v oblasti legislatívy tretieho sektoru (bol napríklad členom federálnej komisie pre 

prípravu zákona o nadáciách, členom federálnej komisie pre tvorbu zákona o ochrane mládeže 

pred pornografickou tlačou a členom komisie SNR pre prípravu zákona o umelom prerušení 

tehotenstva). 

 Na Trnavskej univerzite sa venoval viacerým oblastiam práva: výučbe základov 

právneho myslenia a medzinárodného práva na Právnickej fakulte (slovenský i anglický jazyk), 

ako aj na odboroch Fakulty humanistiky so zameraním na sociológiu, politológiu a psychológiu, 

kde prednášal v slovenskom a v anglickom jazyku. 

 V oblasti teórie práva získal titul "PhD." na Univerzite Komenského v Bratislave, kde  

vyučoval dejiny európskeho právneho myslenia. Habilitačnú prácu i prednášku na Trnavskej 

univerzite v Trnave zameral na vzťah práva a človeka a sociálne aspekty práva v odbore 

Sociálna práca. Habilitačnú prednášku v odbore Právo zameral na interakciu európskeho 

a medzinárodného práva, osobitne postavenia medzinárodných zmlúv, ktorých stranou je EÚ. 

 Na Trnavskej univerzite vyučoval aj zdravotnícke právo. Prednášal v odbore 

Charitatívna a misijná práca a v odbore Sociálna práca. V rámci uvedenej výučby napísal skriptá 

"Úvod do právneho myslenia" s dôrazom na sociálny a ľudský rozmer práva. Fakulta 

ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity mu dňa 21.2.2000 udelila Zlatú medailu 

za pomoc a podporu pri budovaní fakulty. 

 Výskum ľudských a sociálnych aspektov práva orientoval taktiež do oblasti 

angloamerického riešenia otázok, týkajúcich sa individuálnych práv a odlišností tohto systému 

od kontinentálneho právneho systému (pozri napr. monografiu "Tvorba a interpretácia práva v 

Kanade: cesta k pochopeniu angloamerického právneho systému" z roku 1996). 

 V rámci pôsobenia na Trnavskej univerzite sa zaoberá aj vysokoškolským právom a na 

základe analýzy ďalších domácich i zahraničných štatútov a teórie v tejto oblasti pripravil štatút 

univerzity a výklad jeho jednotlivých častí. 

 V rokoch 1996 - 2000 bol poradcom ministra zahraničných vecí SR pre prípravu 

zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou, ako aj členom 

Terminologickej komisie MZV SR. 

 V spolupráci so svojou manželkou sa čiastočne zaoberá tiež výskumom v oblasti práva a 

psychológie postihnutých detí (vrátane detí v ústavoch v Slovenskej republike v porovnaní so 

zahraničím). 
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 V rámci jeho činnosti diplomata na Veľvyslanectve SR pri Svätej stolici i pri Spojenom 

kráľovstve sa zaoberal výskumom, podporeným praktickými skúsenosťami a zdrojmi informácií 

z oblastí medzinárodného práva, politiky a diplomacie. V týchto aktivitách vyvíja činnosť na 

Ministerstve zahraničných vecí SR od roku 1993. Zároveň pôsobí ako člen Výboru Slovenskej 

spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV Bratislava. 

 

 

Trnava 7. 2. 2020 

 
 


