Z vedeckého života
Jubileum profesorky Oľgy Ovečkovej
Písal sa rok 1985. Nastupoval som na Právnickú fakultu Univerzity Komenského a dozvedel sa, že mojimi spolužiakmi sú aj tri deti pedagógov, ktorí na nej vyučovali. Oľga Ovečková patrila medzi nich. Medzi spolužiakmi sa
šepkalo, že ide o príjemnú a múdru pani. Žiaľ,
nemal som to šťastie, aby Oľga Ovečková učila
aj náš krúžok. Vlastne s výnimkou jednorazového cvičenia, keď suplovala hodinu za neprítomného kolegu. Do dverí vstúpila šarmantná
pedagogička, ktorá zanechala v nás výborný
dojem. Vtedy som netušil, že to bude moja budúca kolegyňa, ktorá má o niekoľko mesiacov
prijme na Ústav štátu a práva SAV ako interného ašpiranta.
Písal sa rok 1989. Po skončení Právnickej
fakulty UK som chcel ďalej pôsobiť na Katedre
občianskeho práva. Práve v tom roku sa však neotváralo asistentské miesto. Dozvedel som sa, že
Ústav štátu a práva SAV vypísal niekoľko miesť
na študijný pobyt a vedeckú ašpirantúru. V konkurze som uspel a bol som prijatý za interného
ašpiranta. Na Ústave štátu a práva SAV som našiel pracovisko s liberálnejším duchom napriek
dobe, ktorá slobodnému mysleniu príliš nepriala. Práve táto atmosféra bola podporovaná vedením na čele s vtedajšou riaditeľkou Oľgou Ovečkovou, ktorá na tomto inštitúte pôsobila od skončenia právnickej fakulty. Ako žiačka Štefana
Lubyho obhájila kandidátsku dizertačnú prácu
v roku 1968 a v roku 1984 dosiahla najvyššiu
vedeckú hodnosť – doktorky právnych vied.
Prišiel november 1989 a pamätníci si určite
spomínajú, že mnohým vtedajším riaditeľom –
a nielen v Akadémii vied – bola vyslovená nedôvera. Nebol to však prípad Oľgy Ovečkovej.
Práve naopak. Kolektív zamestnancov ju podporil v jej funkcii. Porevolučné časy však neboli pre SAV ľahkými rokmi. Mnohí kolegovia
odišli na lukratívnejšie právnické pozície, do
advokátskej praxe a veda nebola centrom záuj-
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mu vlády a ani spoločnosti. V tomto zlomovom
období sa stala podpredsedníčkou SAV, kde koordinovala transformáciu SAV na vedeckovýskumnú inštitúciu moderného typu.
Vrátim sa však ešte pred rok 1989, aby som
predstavil dielo jubilantky čo najkomplexnejšie.
Oľga Ovečková ukončila ašpirantúru u prof. Štefana Lubyho z občianskeho práva a ďalej sa venovala oblasti hospodárskeho práva. Publikovala viaceré monografie, spomeniem aspoň niektoré: Pomer plánu a hospodárskej zmluvy (1976),
Zodpovednosť v hospodárskom práve (1983),
Právo a prestavba hospodárskeho mechanizmu
(1988). Po roku 1989 sa Oľga Ovečková venovala obchodnému právu. Bola členkou komisie
vlády ČSFR na prípravu Obchodného zákonníka. Výrazne sa angažovala v legislatívnej práci
aj na iných zákonoch. Bola iniciátorkou a editorkou a spoluautorkou prvého slovenského komentára k Obchodnému zákonníku, ktorý začal
vychádzať vo vydavateľstve Iura Edition v roku
1995 ako tzv. lístkovnica, ktorá sa neustále dopĺňa. Neskôr tento komentár začal vychádzať aj
v tvrdej väzbe. Dodnes vyšlo niekoľko vydaní
(2005, 2008, 2012, 2017). Aktívne sa zúčastňuje
odborných a vedeckých konferencií doma a v
zahraničí. Bola jednou z prvých slovenských
právničiek, ktoré začali prednášať na prestížnej
konferencii v Karlových Varoch. V polovici 90.
rokov získala docentúru a vzápätí profesúru na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po
jej získaní ešte zintenzívnila svoju vedeckú činnosť. Okrem iného vydala Slovník obchodného
práva (Bratislava, 1995), ktorý ako jeden z mála
diel slovenských autorov bol preložený do češtiny (Praha, 1997). Stála pri zrode časopisu Komory komerčných právnikov Podnikateľ a právo
a pôsobila ako členka redakčnej rady. Pôsobila
aj v praxi. Spolupracovala s Komorou komerčných právnikov, v ktorej bola členkou a spoluzakladateľkou Dní obchodného práva.
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Jej publikačná činnosť je veľmi bohatá.
Spomeniem dvojzväzkovú učebnicu Základy
obchodného práva, ktorú vydáva s Luciou Žitňanskou v rokoch 2009 – 2010, ktorá vyšla aj
v druhom vydaní v roku 2013. Osobitnú pozornosť chcem upriamiť na dielo Zmluvná pokuta,
ktorého druhé vydanie (Bratislava, 2011) získalo na XX. Karlovarských právnických dňoch
v roku 2012 autorskú cenu. Úspešnou monografiou bola aj publikácia Premlčanie v obchodnom práve (Bratislava, 2015).
Oľga Ovečková napísala niekoľko stoviek
odborných a vedeckých článkov publikovaných
doma a v zahraničí. Z domácich časopisov najčastejšie prispieva do časopisu Právny obzor.
Právny obzor nespomínam náhodou. V jeho histórii je Oľga Ovečková najdlhšie pôsobiacou
hlavnou redaktorkou. Pod jej vedením oslávil
tento časopis v roku 2017 storočnicu vydávania.
Pri príležitosti tohto výročia vyšla monografia
pod vedením Oľgy Ovečkovej a Jozefa Vozára
s názvom 100 rokov časopisu Právny obzor. Súčasťou tejto monografie boli aj príspevky hodnotiace prínos Právneho obzoru pre rozvoj jednotlivých odvetví práva a životopisy dvoch významných právnikov, ktorí stáli pri zrode, resp.
sa zaslúžili o rozvoj Právneho obzoru.
Oľga Ovečková je typom právničky, ktorá
výborne spája svoje teoretické vedomosti s praxou. Je členkou Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Pôsobí ako
konzultantka v advokátskej kancelárii White &
Case a do roku 2019 pôsobila ako rozhodkyňa
Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie. Svoje teoreticko-praktické
skúsenosti dlhodobo zúročuje v legislatíve.
V Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky pôsobí viac ako dve desaťročia. Je tiež členkou Učenej spoločnosti pri SAV.
Za svoju prácu a dielo získala viacero ocenení. Najvýznamnejšie z nich je štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne
zásluhy v oblasti právnych vied, ktoré jej v roku
2003 udelil prezident republiky Rudolf Schuster.

*

O Oľge Ovečkovej by sa dalo napísať ešte
veľa krásnych slov. Je to osobnosť, ktorá spája,
vytvára pohodu na pracovisku, je príkladom
človeka, ktorý právu zasvätil celý život. Úžasne
je vidieť, s akou energiou sa zapája do ďalšej
vedeckej činnosti a aj v súkromí vedie veľmi
aktívny život. Nie je verejným tajomstvom, že
zimné sviatky aktívne trávi na lyžiach. Pri spomienkach na zimnú dovolenku 2019 uviedla:
„Keď budem stará, prejdem na bežky“.
Milá Olinka, prajem Ti k Tvojmu krásnemu
životnému jubileu pevné zdravie, životný optimizmus a veľa ďalších vedeckých diel, ktorými
obohatíš právnickú literatúru. Zároveň Ti prajem, aby si zjazdové lyže ešte dlho nemusela
zavesiť na klinec.
Pre úplnosť dopĺňam informáciu o monografii venovanej pocte Oľgy Ovečkovej, ktorá
sa zaoberá problematikou zodpovednosti v práve. Tejto téme sa venovala Oľga Ovečková vo
viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou
teoretickej hĺbavosti. Stala sa rešpektovanou
autorkou a po jej prácach siahajú nielen teoretici, ale predovšetkým právna prax.
Preto asi neprekvapí, ak vedecký výbor pri
výbere témy monografie vydanej na počesť
profesorky Oľgy Ovečkovej siahol po tejto
klasickej téme zodpovednosti a oslovil popredných odborníkov z domova a zahraničia,
aby spracovali túto problematiku z rôznych
oblastí práva. Výsledkom je 14 rôznych príspevkov od koncepcie zodpovednosti za škodu v českom práve, cez zodpovednosť za
omeškania dlžníka v obchodnom práve či už
českom alebo slovenskom, zodpovednosť
spoločníka za vady nepeňažných vkladov
v českom obchodnom práve, až po zodpovednosť štátu Európskej únie za protisúťažnú reguláciu trhu. Týmto demonštratívnym výpočtom sa okruh tém nevyčerpáva.
Jozef V o z á r*

Doc. JUDr. Jozef V o z á r, CSc., Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.

Právny obzor 3/2019

285

