
NÁVRH INAUGURA ČNEJ KOMISIE 
 

v inauguračnom konaní doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD.   
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo 

na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte 
(v zmysle platných právnych predpisov a podľa § 14 ods. 6 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) 

 

Uchádzačka:                                 doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.     

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Občianske právo 

Téma inauguračnej prednášky: „Právo na splnenie v jadre systému záväzkového práva“    
 
Miesto a dátum konania:   Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 

10, Trnava, on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams,  
                                          11. 11. 2021  
 
Inauguračná komisia1:  
 
Predseda: 
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., Trnavská univerzita Trnava, Právnická fakulta 
Členovia: 
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava 
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, ČR 
 
Oponenti v inauguračnom konaní: 
prof. JUDr. Anton Dulak, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva 
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, ČR 
 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzačky: 
 
Uchádzačka vo svojej inauguračnej prednáške predstavila svoj prínos pre odbor 

občianskeho práva, ktorý sa realizuje jej aktivitami v odbore občianskeho práva v  
pedagogickej, vedeckej činnosti a inej činnosti akademickej povahy. Uchádzačka 
pedagogicky pôsobí tak v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia 
v odbore právo a občianske právo, čím je zaručené kontinuálne vzdelávanie v oblasti 
občianskeho práva. Dôležitá oblasť pre rozvoj odboru je vedecké pôsobenie v tomto odbore. 
Uchádzačka v tejto oblasti práva publikuje tak vedecké ako aj odborné práce a práce 
zamerané aj pre aplikačnú prax a formuluje aj návrhy de lege ferenda, vrátane účasti v 
komisii na prípravu nového OZ.  Vedeckú činnosť akcentuje aj jej účasť na vedeckých 
a odborných podujatiach. Je členkou rôznych medzinárodných odborných a vedeckých 
organizácií, spolupracuje na medzinárodných vedeckých projektoch a aktívne prezentuje 
výsledky vedeckej činnosti. Vo vzťahu k vedeckej škole uchádzačky možno konštatovať, že 
jej doktorandi sa nielen počas štúdia, ale aj po skončení štúdia venujú občianskemu právu vo 
svojej praxi.  

                                                 
1 Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní schválení vo Vedeckej rade TU, Právnickej 
fakulty elektronickým hlasovaním v dňoch od 10. – 14. 6. 2021 - uznesenie VR TU PF č. 9/2021 . 



 2

V rámci prednášky uchádzačka vyjadrila svoj pohľad na súčasný stav odboru a jeho 
perspektívy, ktoré spočívajú v tom, že je potrebné pracovať na rekodifikácii slovenského 
občianskeho práva, rešpektovať kontinuitu rozvoja odboru tak, ako bola nastavená na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte, venovať sa tak teoretickým, ako aj aplikačným problémom 
občianskeho práva a s prihliadnutím na súčasný spoločensko-ekonomický rozvoj je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť europeizácií, globalizácií a tomu, aby slovenské občianske právo 
bolo v čo najvyššej miere kompatibilné v rámci európskeho priestoru a vytváralo vhodné 
podmienky pre ochranu subjektívnych práv. 

Vo vzťahu k samotnej prednáške na tému „Právo na splnenie v jadre systému 
záväzkového práva“ možno z formálneho hľadiska skonštatovať, že štruktúra prednášky bola 
zvolená vhodne, a bola veľmi dobre pripravená aj prezentácia prednášky.  Uchádzačka 
poukázala a význam práva na splnenie,  akcentovaný sústredením právnej regulácie na  
podoby práva na splnenie v jednotlivých štádiách trvania záväzkovoprávneho vzťahu (resp. 
životného cyklu zmluvy), čo sleduje cieľ vytvorenia predpokladov vymožiteľnosti práva na 
splnenie. 

Na základe komparatívnych zdrojov uchádzačka predstavuje rozdielne vnímanie práva 
na splnenie v modelových projektoch európskeho záväzkového práva, common law 
a v kontinentálnom práve. Uchádzačka upriamila pozornosť na skutočnosť, že napriek 
všeobecnej vžitej predstave, že v kontinentálnom práve je právo na splnenie neobmedzené, 
tento základný princíp sa podrobuje výnimkám tak v hmotnom ako aj v procesnom práve 
v jednotlivých právnych poriadkoch a prirodzene ho limituje aplikačná prax. Poukázala na 
možnosti a dôvody obmedzenie práva na splnenie v občianskom práve a zvýraznila potrebu 
flexibilnej podoby práva na splnenie v priebehu trvania závazkovoprávneho vzťahu.  V závere 
autorka načrtla rôzne aspekty legislatívneho spracovania práva na splnenie de lega ferenda 
vrátane harmonizácie s európskych právom. Uchádzačka nakoniec zvýraznila požiadavku 
rešpektovať  v právnej úprave slobodu indivídua, jeho dôstojnosť ako aj realisticky zhodnotiť 
možnosti zmluvných partnerov pri kreovaní záväzku predvídať zmeny okolností, ktoré môžu 
ovplyvniť podobu práva na splnenie po splatnosti pohľadávky. 

 
K celkovému zhodnoteniu prednášky inauguračná komisia konštatuje, že spĺňa 

kritériá, ktoré sú obvykle vyžadované pre tento druh prednášky. Z formálneho i obsahového 
hľadiska možno konštatovať, že prednáška bola náležite pripravená, a to nielen z hľadiska 
obsahu, ale i formy, a na patričnej úrovni bola tiež prezentovaná.  

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu inauguračnej komisie“ v rámci odborného 
posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. na tému 
„Právo na splnenie v jadre systému záväzkového práva“ je aj príloha „Písomné 
stanovisko o priebehu inauguračnej prednášky“, ktoré vypracovali poverení členovia 
Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty priamo na online verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
TU v Trnave, Právnickej fakulty dňa 11. 11. 2021.  

Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní sa so závermi 
stanoviska uvedenými v prílohe plne stotožňujú. 
 
Preskúmanie splnenia kritérií na vymenúvanie profesorov:  
  

Vymenovaná inauguračná komisia v súlade so zákonom č. 131/2012 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor a v súlade s § 14 ods. 2 Zásad Trnavskej univerzity 
v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor z roku 2013 dňa 23. 6. 2021 na svojom pracovnom 
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zasadnutí preskúmala splnenie platných kritérií fakulty na získanie vedecko-pedagogického 
titulu „profesor“.  

Komisia analyzovala splnenie Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schválených Vedeckou radou 
Trnavskej univerzity v Trnave (platné od 1. 5. 2016) a dospela k záveru, že požadované 
kritériá boli splnené a vo väčšine prípadov aj prekročené. 

Vymenovaní oponenti v inauguračnom konaní predložili svoje písomné stanoviská 
(oponentské posudky), v ktorých jednoznačne odporúčajú po úspešnom absolvovaní 
inauguračného konania a prednesení inauguračnej prednášky predložiť vedeckej rade fakulty 
a následne vedeckej rade univerzity návrh na vymenovanie za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo. Písomné oponentské 
posudky sú súčasťou inauguračného spisu.  

 
K splneniu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ fakulty 

komisia konštatuje2:  
 
Pedagogická aktivita (§ 7):  
 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto:  

- vykonávanie pedagogickej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere najmenej tri roky od 
získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť 
vedecko-pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore; na výkon pedagogickej činnosti sa 
zohľadňuje iba čas, po ktorý bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školu (vrátane zahraničia) 
v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky, semináre alebo 
praktické cvičenia a viedol doktorandov,  

- publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch učebných 
textov (pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača tvoriť súčet min. 6 AH) 
 
Pedagogická prax  doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. od získania vedecko-

pedagogického titulu docent v študijnom odbore Občianske právo (účinnosť dekrétu od 1. 7. 
2013) na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je viac ako sedem rokov na 
funkčnom mieste docentky v odbore občianske právo na ustanovený týždenný pracovný čas. 
Doc. Jurčová pôsobí na TU v Trnave,  Právnickej fakulte na Katedre občianskeho 
a obchodného práva od ak. roka 2003/2004, od roku 2008 je vedúcou katedry a od roku 2013 
do súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky  pre odbor občianske právo, čo celkovo 
predstavuje viac ako 17 rokov pedagogickej praxe. 

Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie 
prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných a kvalifikačných prác, tvorba študijných 
materiálov.  

Pedagogickú činnosť doc. Jurčová vykonávala a vykonáva v rámci  študijných 
predmetov: Občianske právo hmotné - Všeobecná časť, Občianske právo hmotné I (vecné 
a dedičské právo), Občianske právo hmotné II (záväzkové právo), European Contract Law, 
Civil Law, Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax, Zmluvné právo. V rámci 
doktorandského štúdia vyučuje predmety: Aktuálne otázky občianskeho práva, Ochrana 
slabšej strany a spotrebiteľa v súkromnom práve a Zásady súkromného práva. Je členkou 
a predsedníčkou skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky fakulty. Je školiteľkou a 

                                                 
2 Prehľad splnenia kritérií, ktoré členovia inauguračnej komisie dôkladne analyzovali na svojom pracovnom 
stretnutí dňa 23. 6. 2021 tvorí Prílohu č. 1: Analýza splnenia kritérií fakulty pre vymenúvanie profesorov 
doc. JUDr. Moniky Jur čovej, PhD. a je súčasťou inauguračného spisu. 
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spolugarantkou doktorandského študijného programu Občianske právo na  Trnavskej 
univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.  

 
Doc. Jurčová je autorkou šiestich kapitol vo vysokoškolskej učebnici vydanej 

v zahraničnom vydavateľstve - Jurčová, M. a kol.: Spotrebiteľské právo. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2021, kapitoly autorky doc. Jurčovej predstavujú spolu 9,5 AH . 

  Ďalej je doc. Jurčová spoluautorkou šiestich (6) vysokoškolských učebníc vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách (ACA), spoluautorkou siedmych (7) vysokoškolských 
učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách  (ACB) a spoluautorkou štyroch (4) kapitol 
v učebniciach a učebných textoch (BCK).   
 
Publikačná aktivita a vedecký výskum (§ 8): 
 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti sú tieto: 
 - autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 37 pôvodných vedeckých prác v takomto členení: 
a)  dvoch monografií (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH v každej monografii), 
b) najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej šesť musí byť uverejnených v zahraničnom 
recenzovanom časopise.  
c) autorstvo najmenej troch vedeckých publikácií kategórie A podľa hodnotenia Akreditačnej komisie pre 
odbor Právo a medzinárodné vzťahy. 
 

V rámci splnenia kritéria a)  autorstvo alebo spoluautorstvo dvoch monografií je doc. 
Jurčová spoluautorkou jednej (1) monografie vydanej v domácom vydavateľstve (kategória 
AAB – podiel autorky 6,4 AH) a spoluautorkou jednej (1) monografie vydanej 
v zahraničnom vydavateľstve (AAA – podiel autorky 4,5 AH).  

Ďalej sa vyžaduje - po b) 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých najmenej šesť 
vedeckých prác je uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise. Doc. Jurčová 
z celkovej publikačnej činnosti predložila výber 49 pôvodných vedeckých prác a šesť (6) 
vedeckých prác uverejnených v zahraničných vedeckých časopisoch (kategória ADE). 
Predložené vedecké práce zahŕňajú nasledujúce kategórie publikačnej činnosti: dve (2) štúdie 
v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (ABB), (19) vedeckých prác uverejnených v domácich recenzovaných 
časopisoch (ADF), šesť (6) vedeckých prác uverejnené v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch a monografiách (AEC), šesť (6) vedeckých prác uverejnených v domácich 
recenzovaných zborníkoch (AED) a (16) vedeckých prác ako pozvané a publikované 
príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách kategórie AFA, AFB, AFC, 
AFD.  

Pre splnenie kritéria sa vyžaduje aj publikovanie troch publikácií zaradených do 
kategórie A (akreditačné kritériá). Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v takýchto predložených publikáciách tvoriť súčet 3. Doc. Jurčová predložila desať  (10) 
vedeckých práce kategórie A, ktorých je autorkou alebo spoluautorkou, pričom podiel  
autorky doc. Jurčovej je 7,56. Ide o spoluautorstvo jednej (1) vedeckej monografie vydanej 
v zahraničnom vydavateľstve Cambridge : Intersentia (kategória AAA – podiel uchádzačky 
0,02); siedmych (7) štúdií v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách (ABA – podiel uchádzačky 5,54) a autorstvo dvoch (2) 
kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC – podiel 
uchádzačky 2,00). 
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Ohlasy na publikované práce (§ 13) 
 
Vyžaduje sa najmenej 40 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce autora, z toho sedem 
zahraničných ohlasov na publikované práce, okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov príslušnej publikácie. 
 
 K dátumu podania žiadosti o začatie inauguračného konania (k 31. 3. 2021) 
zaznamenala doc. Jurčová za celé obdobie svojej činnosti celkovo 420 citácií a ohlasov na 
publikované práce (143 v zahraničných publikáciách, 277 v domácich publikáciách a z toho 
23 registrovaných v citačných indexoch). Citácie sú evidované na TU v Trnave, Právnickej 
fakulte.  

V rámci inauguračného konania predložila uchádzačka do inauguračného spisu 
podklady k 55 citáciám v štruktúre:  
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 10 
3 – citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 17 
4 – citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 28. 
 
 
Vedecká škola (§ 9), aktívna účasť na konferenciách (§ 10) a účasť na riešení projektov 
(§ 11): 
 
Požiadavky na vedeckú školu (§ 9) sú tieto: 

- minimálne kritérium spočívajúce v úspešnom vyškolení najmenej jedného doktoranda v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore a školiteľstvo najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v danom študijnom odbore,  

- nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej uchádzačom, 
- podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle, 
- aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných programov, 
- aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (§ 10) 
- účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä zahraničné projekty a 

granty, domáce granty (§ 11) 
 

Doc. Jurčová sa schválením vo Vedeckej rade TU v Trnave, Právnickej fakulty v roku 
2006 stala školiteľkou doktorandského štúdia v študijnom programe Občianske právo 
a v roku 2010 v študijnom programe Pracovné právo. Zároveň bola v roku 2016 schválená za 
školiteľku v študijnom programe obchodné a finančné právo na UK v Bratislave, Právnickej 
fakulte a od roku 2015 v študijnom programe občianske právo na Fakulte práva PEVŠ 
Bratislava.   

K dátumu podania žiadosti bola školiteľkou troch (3) úspešne vyškolených 
doktorandov  dennej a externej formy štúdia v študijnom programe Občianske právo (Mgr. 
Uhliarová a JUDr. Raková) a Pracovné právo (Mgr. Výboch),  ktorí štúdium úspešne ukončili 
obhajobou dizertačnej práce. Zároveň pokračuje v školiteľstve troch (3) doktorandov 
v študijnom programe občianske právo. 

Úspešní absolventi pod vedením doc. Jurčovej sa počas doktorandského štúdia 
podieľali na výučbe predmetov Katedry občianskeho a obchodného práva fakulty, publikovali 
množstvo príspevkov na vedeckých konferenciách a iných vedeckých podujatiach a niektorí 
z nich sa podieľali na tvorbe učebných textov a učebníc. V súčasnosti na katedre pôsobí ako 
odborný asistent Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.,  ktorého školiteľkou bola doc. Jurčová 
v rokoch 2006-2010 (po strate akreditácie štúdium dokončil na inej VŠ). Úspešná absolventka 
JUDr. Karin Raková, MBA, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre občianskeho práva na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave. Doc. Jurčová ako členka, neskôr vedúca katedry aktívne 
participovala a participuje na činnosti školiaceho pracoviska - Katedry občianskeho 
a obchodného práva, na ktorom pôsobia ako odborní asistenti ďalší absolventi 
doktorandského štúdia fakulty (JUDr. Dobrovodský, PhD., Mgr. Mészáros, PhD., JUDr. 
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Zámožík, PhD. a JUDr. Maslák, PhD.). V rámci projektovej činnosti, najmä medzinárodného 
charakteru, uchádzačka dbá o zapojenie a sprostredkuje členom katedry účasť v 
medzinárodných výskumných projektoch  (národné správy DCFR a iné: Common Core of 
European Private Law, Fitness Check of Consumer Law, TENLAW a pod.), čím rozvíja 
zapojenie mladých vedcov na katedre do medzinárodnej spolupráce. Ako vedúca projektov 
VEGA a APVV dbá o zapojenie mladších vedeckých pracovníkov, vrátane doktorandov 
fakulty do projektových výskumov ako členov riešiteľského kolektívu. 

Doc. Jurčová pôsobila a v súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky v odbore 
Občianske právo na Katedre občianskeho a obchodného práva. V spolupráci s profesormi 
a pedagógmi svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou prispieva k rozvoju 
poznania v odbore občianske právo. Svojím pôsobením sa venuje teoretickým aj aplikačným 
problémom občianskeho práva a zvýšenú pozornosť zameriava na europeizáciu 
a globalizáciu, aby slovenské občianske právo bolo v čo najvyššej miere kompatibilné v rámci 
európskeho priestoru a vytváralo vhodné podmienky pre ochranu subjektívnych práv. Doc. 
Jurčová je v súčasnosti spolugarantkou doktorandského štúdia v študijnom programe 
Občianske právo a spolugarantkou v rámci priznaných práv uskutočňovať  habilitačné 
a inauguračné konania v odbore Občianske právo na fakulte. Je členkou skúšobných komisií 
pre štátne a rigorózne skúšky, od roku 2006  je školiteľkou a od roku 2007 bola členkou 
odborových komisií fakulty pre  doktorandský študijný program Občianske a Pracovné právo. 
Bola oponentkou dizertačných prác a členkou komisií pre obhajoby dizertačných prác 
konaných na TU, Právnickej fakulte a ostatných právnických fakultách SR.  V rámci 
habilitačného konania bola členkou habilitačných komisií a  oponentkou habilitačných prác 
v habilitačných konaniach na právnických fakultách v SR a ČR. Podstatné ovplyvnenie 
rozvoja odboru Občianske právo realizuje aj ako členka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty 
(od roku 2015 doteraz), členka komisie Vedeckej grantovej agentúry VEGA (od 2016 do 
2021), posudzovateľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (od 2020 
doteraz), členka rekodifikačnej komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka (od roku 2007 
doteraz). V rámci publikačnej činnosti participuje na vedeckých komentároch v odbore, ktoré 
kľúčovým spôsobom ovplyvňujú aplikačnú prax. Podieľa sa na tvorbe stanovísk a vyjadrení 
k právnym vetám navrhnutým na prerokovanie na zasadnutí občianskoprávneho kolégia 
Najvyššieho súdu SR vo vzťahu k publikovaniu v Zbierke stanovísk a rozhodnutí NS SR. 
V medzinárodnom meradle je členkou mnohých medzinárodných organizácií a komisií napr. 
členka Study Group for European Civil Code, členka Coordinating Group, členka poradných 
orgánov (Advisory Team on Gratuitous Contract, Advisory Team on Mandate Contract) atď. 
(uvedené v ďalšej časti návrhu). 

Doc. Jurčová sa aktívne podieľala a podieľa na tvorbe študijných programov 
fakulty.  Participovala  na tvorbe doktorandského študijného programu Občianske právo a na 
tvorbe študijného programu právo v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, vo vzťahu k 
všetkým predmetom zabezpečovaných Katedrou občianskeho a obchodného práva fakulty. 
Zároveň sa podieľa na tvorbe príslušnej odporúčanej a povinnej literatúry a na organizácii 
vedeckých podujatí v rámci odboru. 

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, 
sama sa podieľala na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých podujatí, bola 
členkou vedeckých výborov a moderátorkou konferencií, bola editorkou a recenzentkou 
publikovaných zborníkov a monografií. Pre potreby splnenia kritéria predložila do 
inauguračného spisu doklady o aktívnej účasti na 11 konferenciách v zahraničí napr. v ČR,  
Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Holandsku a Estónsku.  

Počas pôsobenia na fakulte sa doc. Jurčová podieľala a podieľa ako zodpovedná 
riešiteľka alebo členka riešiteľského kolektívu na riešení viacerých domácich 
a medzinárodných projektov. Pre splnenie kritéria predložila podklady k 16 riešeným 
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projektom. Patrí sem riešenie jedného (1) projektu Operačného programu Vzdelávanie, 
projektov APVV (1x zodpovedná riešiteľka a 2x členka kolektívu), projektov VEGA (2x 
zodpovedná riešiteľka a 4 x členka kolektívu). Účasťou ako národná expertka, členka 
pracovnej skupiny alebo spoluriešiteľka participovala na riešení šiestich (6) medzinárodných 
projektov (spolupráca s MU v Brne, ČR; Sliezskou univerzitou v Katoviciach, Poľsko; 
Univerzitou v Brémach a v Osnabrücku, Nemecko a ďalšími medzinárodnými organizáciami 
v rámci EÚ). 

 
 
Iná odborná činnosť (§ 12) 
 
Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä tieto: 

- členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a 
grémiách, 

- členstvo v domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a grémiách, 
- členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík, 
- členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí, ktorými sú 

kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podobné podujatia, 
- vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí, 
- zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci, 
- ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite. 

 
  Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť 
uchádzačky doc. Jurčovej a zároveň preukazujú splnenie kritérií fakulty na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor v časti „Iná odborná činnosť“  patria, okrem v návrhu v iných 
častiach uvedených údajov, napr. členstvo v medzinárodných organizáciách, výboroch a 
komisiách: členka SECOLA - Society for European  Contract Law, (od 2009 až doteraz); 
členka IFTTA – The International Forum of Travel and Tourism Advocates (Medzinárodné 
fórum právnikov pre cestovanie a cestovný ruch) s celosvetovou pôsobnosťou, (od 2013 až 
doteraz); členka medzinárodnej organizácie ELI (European Law Institute) so sídlom vo 
Viedni, Rakúsko, (od 2015 až doteraz); členka MICHR – Mediterranean International Center 
for Human Rights Research, (členstvo do 2017 až doteraz). Ďalej je členkou domácich 
organizácií, výborov a rád napr. členka Slovenskej advokátskej komory (od 2005 až 
doteraz); členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva pri 
Právnickej fakulte TU v Trnave; od roku 2014 predsedníčka a od roku 2019 správkyňa 
Nadácie Štefana Lubyho; členka komisie č. 13 pre ekonomické a právne vedy VEGA (od 
2016 do 2021); posudzovateľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (od 
2020 – doteraz); členka rekodifikačnej komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka 
(postupne od rokov 2007 až doteraz); členka Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty 
(od 2008 - doteraz). 
  Doc. Jurčová pôsobí v redakčných radách časopisov: od roku 2015 členka redakčnej 
rady medzinárodného časopisu pre právnu teóriu a prax: Evropski pravnik: međunarodni 
tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu = European lawyer journal: international 
quarterly journal for legal theory and practice, publikovaný v Novom Sade, Srbsko; od 
2016 členka redakčnej rady časopisu „Časopis pro právní vědu a praxi“ , vydavateľ 
Právnická fakulta MU v Brne; od roku 2020 členka redakčnej rady časopisu  Nové 
technológie, internet a duševné vlastníctvo, vydavateľ Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis a VEDA. 
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V rámci konaných vedeckých podujatí na fakulte a v rámci katedry bola doc. Jurčová 
organizátorkou, členkou vedeckého výboru a moderátorkou sekcií medzinárodných 
vedeckých konferencií (zoznam v spise).  

Z množstva vedeckých podujatí boli publikované zborníky, v ktorých bola doc. 
Jurčová editorkou alebo recenzentkou, zároveň bola recenzentkou vedeckých monografií 
a príspevkov v časopisoch publikovaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.  

   Doc. Jurčová počas pôsobenia na TU, Právnickej fakulte absolvovala niekoľko 
zahraničných študijných a vedeckovýskumných pobytov, napr. v roku 2006 a v roku 2015  
na Univerzite v Osnabrück, Nemecko; v roku 2016 na Univerzite vo  Warwicku, Anglicko, 
v roku 2017 v rámci programu ERASMUS +  STAFF Mobility for Training na Univerzite 
v Palme, Španielsko. 

Skutočnosť, že doc. Jurčová je v odbore občianske právo uznávanou odborníčkou 
dokladuje aj jej spolupráca s medzinárodnými organizáciami ako národný spravodajca. 
V rámci expertnej činnosti vypracovala niekoľko národných správ (napr. „Implementation of 
optional instruments within European civil law“ (2012); „Comparison of mandatory consumer 
protection provisions in thee Common European Sales Law proposal and fourteen national 
laws“ (2013);  „The Fitness Check of EU consumer and marketing law“ (2017); „Study for 
the preparation of an Implementation Report of the  General Product Safety Directive“ 
(2019). Od roku 2017 sa stala posudzovateľkou výskumných projektov pre National Science 
Centre Poland. 

Medzi vyžiadanú expertnú činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci doc. Jurčovej 
možno zaradiť členstvo v rekodifikačnej komisii pre prípravu Občianskeho zákonníka, 
spoluprácu na zákone o zájazdoch a expertnú činnosť pre projekty Ministerstvo hospodárstva 
SR. 

Za medzinárodné ocenenie za rozvoj oblasti vedeckého bádania doc. Jurčovej  možno 
považovať získanie certifikátu za vypracovanie národnej správy - „Certificate of 
Contribution“ (2007) v rámci spolupráce s členmi pracovnej skupiny pre Európsky občiansky 
zákonník. Za prejav uznania možno považovať  „referencie“ významných profesorov – prof. 
Marco Loos z Univerzity v Amsterdame a prof. Martin Schmidt Kessel z European Legal 
Studies Institute in Osnabrück za medzinárodnú spoluprácu v oblasti občianskeho práva 
(2009). Za dlhoročnú pedagogickú činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 
fakulte a za prínos pre rozvoj právnej vzdelanosti na Slovensku bolo v roku 2017 doc. 
Jurčovej udelené ocenenie - pamätná medaila fakulty „Pacta sunt servanda“. 

 
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky: 
 

 
Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, 

Právnickej fakulte od akademického roku 2003/2004 ako vysokoškolská učiteľka na 
ustanovený týždenný pracovný čas, od 1. 10. 2013 do súčasnosti na funkčnom mieste 
docentky  pre odbor občianske právo na Katedre občianskeho a obchodného práva. Od roku 
2008 je vedúcou Katedry občianskeho a obchodného práva. K dátumu podania žiadosti (31. 3. 
2021) na TU v Trnave, Právnickej fakulte celkovo odpracovala viac ako 17 rokov 
pedagogickej praxe, pričom na funkčnom mieste docentky (od roku 2013) pôsobí viac ako 
sedem rokov.  

Doc. Jurčová pedagogickú činnosť vykonávala a vykonáva v rámci študijných 
predmetov: Občianske právo hmotné - Všeobecná časť, Občianske právo hmotné I (vecné 
a dedičské právo), Občianske právo hmotné II (záväzkové právo), European Contract Law, 
Civil Law, Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax, Zmluvné právo. V rámci 
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doktorandského štúdia vyučuje predmety Aktuálne otázky občianskeho práva, Ochrana slabšej 
strany a spotrebiteľa v súkromnom práve, Zásady súkromného práva.  

Doc. Jurčová je v súčasnosti spolugarantkou doktorandského štúdia v študijnom 
programe Občianske právo a spolugarantkou v rámci priznaných práv uskutočňovať  
habilitačné a inauguračné konania v odbore Občianske právo na fakulte. Je členkou 
skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky, od roku 2006  je školiteľkou a od roku 
2007 bola členkou odborových komisií fakulty pre  doktorandský študijný program Občianske 
právo a Pracovné právo. Zároveň bola v roku 2016 schválená za školiteľku v študijnom 
programe obchodné a finančné právo na UK v Bratislave, Právnickej fakulte a od roku 2015 
v študijnom programe občianske právo na Fakulte práva PEVŠ Bratislava. Bola oponentkou 
dizertačných prác a členkou komisií pre obhajoby dizertačných prác konaných na TU, 
Právnickej fakulte a ostatných právnických fakultách SR.  V rámci habilitačného konania bola 
členkou habilitačných komisií a  oponentkou habilitačných prác na právnických fakultách 
v SR a ČR. Pravidelne participuje na tvorbe študijných programov fakulty vo všetkých 
stupňov štúdia a na tvorbe študijných materiálov (učebnice a učebné texty) pre predmety, 
ktoré vyučuje.  

Doc. Jurčová sa vo  svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti zaoberala najmä 
zmluvným právom a vybranými inštitútmi občianskeho hmotného práva. Tému zastúpenia  a 
darovacej zmluvy spracovala vo forme monografie. Jej vedecká činnosť sa vždy realizovala v 
kontexte medzinárodnej spolupráce so zameraním na európske súkromné právo, čo sa 
odrazilo v jej publikačných výstupoch a vedeckých projektoch.  Doc. Jurčová sa zaoberá aj 
 právom cestovného ruchu, bola vedúcou autorského kolektívu prvej učebnice práva 
cestovného ruchu na Slovensku, participuje na celoeurópskom komentári k novej smernici o 
zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu. V rámci vedeckej orientácie na zmluvné 
právo sa sústredila na nesplnenie zmluvy a prostriedky nápravy pre nesplnenie, 
 spotrebiteľské právo a výskum online sprostredkovateľských platforiem. V súčasnosti s 
ohľadom  na očakávané podstatné implementácie európskych smerníc sa koncentruje na 
 kúpnu zmluvu, služby  a práva cestujúcich aj v kontexte požiadaviek prebehajúcej 
rekodifikácie občianskeho práva. 

Počas doterajšieho pôsobenia na fakulte sa doc. Jurčová podieľala a podieľa na riešení 
16 projektov. Patrí sem riešenie jedného projektu Operačného programu Vzdelávanie, riešenie 
projektov APVV (1x zodpovedná riešiteľka a 2x členka kolektívu), projektov VEGA (2x 
zodpovedná riešiteľka a 4 x členka kolektívu). Ako spoluriešiteľka participovala na riešení 
šiestich medzinárodných projektov (spolupráca s MU v Brne, ČR; Sliezskou univerzitou 
v Katoviciach, Poľsko; Univerzitou v Brémach a v Osnabrücku, Nemecko a ďalšími 
medzinárodnými organizáciami v rámci EÚ). 

Doc. Jurčová sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje 
medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí napr. v ČR,  Španielsku, 
Portugalsku, Taliansku, Holandsku a Estónsku. Zároveň sa podieľa na organizovaní 
vedeckých podujatí katedry a fakulty v pozícii garantky, členky vedeckého výboru alebo 
moderátorky.  

Doc. Jurčová počas pôsobenia na fakulte absolvovala niekoľko zahraničných 
študijných a vedeckovýskumných pobytov napr. v roku 2006 a v roku 2015  na Univerzite v 
Osnabrück, Nemecko; v roku 2016 na Univerzite vo  Warwicku, Anglicko, v roku 2017 
v rámci programu ERASMUS +  STAFF Mobility for Training na Univerzite v Palme, 
Španielsko. Absolvovala množstvo krátkodobých pracovných pobytov v rámci medzinárodnej 
spolupráce s inštitúciami ako národný expert alebo člen pracovnej skupiny medzinárodných 
projektov (napr. ČR, Nórsko, Dánsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Grécko, Taliansko, Španielsko 
atď.) 
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  Skutočnosť, že doc. Jurčová je v odbore občianske právo uznávanou odborníčkou 
preukazujú aj ďalšie aktivity ako napr. členstvo v medzinárodných organizáciách, výboroch 
a komisiách (členka SECOLA - Society for European  Contract Law, členka IFTTA – The 
International Forum of Travel and Tourism Advocates (Medzinárodné fórum právnikov pre 
cestovanie a cestovný ruch), členka medzinárodnej organizácie ELI (European Law Institute) 
so sídlom vo Viedni, Rakúsko a členka MICHR – Mediterranean International Center for 
Human Rights Research).  
  Ďalej je členkou domácich organizácií, výborov a rád napr. členka Slovenskej 
advokátskej komory, členka Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva pri Právnickej fakulte TU v Trnave, správkyňa Nadácie Štefana Lubyho; 
posudzovateľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, členka rekodifikačnej 
komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka.  
  Doc. Jurčová pôsobí v redakčných radách časopisov European lawyer journal: 
international quarterly journal for legal theory and practice, publikovaný v Novom Sade 
v Srbsku;  „Časopisu pro právní vědu a praxi“, vydavateľ Právnická fakulta MU v Brne a  
časopisu  Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo, vydavateľ Trnava: Typi 
Universitatis Tyrnaviensis a VEDA. 
  V rámci spolupráce s medzinárodnými organizáciami pôsobí ako národný spravodajca 
alebo expert. V rámci riešenia medzinárodných projektov vypracovala niekoľko národných 
správ, je posudzovateľkou výskumných projektov pre National Science Centre Poland 
a recenzentkou príspevkov pre medzinárodné vedecké časopisy. Spolupracuje Ministerstvom 
spravodlivosti a hospodárstva SR.  

Publikačné výstupy doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. k dátumu podania žiadosti 
o začatie inauguračného konania (31. 3. 2021) predstavujú vyše 156 publikácií.   

V štatistickom vyjadrení najvýznamnejším publikáciami sú autorstvo alebo 
spoluautorstvo troch vedeckých monografií vydaných v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách,  autorstvo deviatich štúdií charakteru vedeckej monografie vydaných 
v domácich a zahraničných vydavateľstvách,  autorstvo dvoch kapitol vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách. Doc. Jurčová je  autorkou alebo  spoluautorkou 13 
vysokoškolských učebníc vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách a štyroch 
kapitol v učebniciach a učebných textoch. Je autorkou alebo spoluautorkou 26 vedeckých prác 
uverejnených vo vedeckých časopisoch z toho v zahraničných vedeckých časopisoch 6 
a domácich 20. Ďalej je autorkou alebo spoluautorkou 37 vedeckých prác uverejnených 
v recenzovaných zborníkoch, publikovaných príspevkov a pozvaných referátov na vedeckých 
konferenciách doma i v zahraničí. K dátumu podania žiadosti o začatie inauguračného 
konania (k 31. 3. 2021) zaznamenala doc. Jurčová za celé obdobie svojej činnosti celkovo 420 
citácií a ohlasov na publikované práce (143 v zahraničných publikáciách, 277 v domácich 
publikáciách a z toho 23 registrovaných v citačných indexoch).  

 

 
Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti: 

 

Predseda inauguračnej komisie konštatuje, že uchádzačka predložila čestné 
prehlásenie o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzačky sa nachádza 
v inauguračnom spise.  
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HLASOVANIE: 

Počet prítomných členov inauguračnej komisie: 3 

Počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní: 3 

Počet hlasovacích lístkov: 6 

Hlasovanie: súhlasím:  6 

                    nesúhlasím: 0 

 
 
Návrh inauguračnej komisie:  
 
Inauguračná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor fakulty, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, oponentských posudkov a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej, publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzačky doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za profesorku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo.  
 

V Trnave 11. novembra 2021 
 
 

Predseda: 

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.                                 ...............bol prítomný......................... 

Členovia: 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.                                  ...............bol prítomný........................ 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.                      .......ospravedlnila neúčasť.................. 

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.                     .............bola prítomná......................... 

 Oponenti v inauguračnom konaní: 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.                            ............bol prítomný............................ 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.                        ...........bola prítomná............................ 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.                              ..............bol prítomný........................... 

 


