Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Narodil sa 31. júla 1967 v Liptovskom Mikuláši, kde absolvoval základnú školu
a gymnázium M. M. Hodžu. Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave
dokončil v roku 1989 s vyznamenaním a nastúpil do Ústavu štátu a práva SAV, v ktorom
v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ. Od roku 1997 do roku 2017 bol činný aj ako advokát. V roku
1996 sa stal štipendistom Nadácie Alexandra von Humboldta.
Jozef Vozár je členom viacerých vedeckých rád, a tiež redakčných rád časopisov Právny
obzor a Duševné vlastníctvo. Je jedným zo zakladateľov a odborných garantov Školy
slovenského práva na Právnickej fakulte Jagellonskej univerzity v Krakove.
Napísal desiatky vedeckých a odborných článkov uverejnených doma i v zahraničí, a tiež
viacero publikácií. Samostatne publikoval monografie Eutanázia – právne aspekty (Pezinok,
1995); Reklama a právo (Bratislava, 1997); Právo proti nekalej súťaži (Bratislava, 2013)
a Významní slovenskí právnici z Liptova (Bratislava, 2016). Ďalej sa ako vedúci autorského
kolektívu podieľal na publikácii Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (Bratislava, 2002 –
2004). V spoluautorstve napísal Rundfunkrecht in der Slowakei (Viedeň, 2002); Komentár
k tlačovému zákonu (Praha, 2009) a monografiu Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov
(Bratislava, 2015). Spoločne s Oľgou Ovečkovou sú autorskými vedúcimi kolektívnej
monografie pod názvom 100 rokov časopisu Právny obzor (Bratislava, 2017) venovanej histórii
najstaršieho slovenského právnického časopisu. V Ústave štátu a práva SAV založil Jozef
Vozár edíciu Významní slovenskí právnici. Prvá kniha z tejto edície vyšla v roku 2017 Významní
slovenskí právnici– Vladimír Fajnor.
Pre právnu prax zostavil J. Vozár v spoluautorstve tieto zbierky: Rozhodnutia vo veciach
reklamy (Bratislava, 2013); Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Bratislava, 2014);
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Bratislava, 2014) a Judikatúra vo
veciach nemajetkovej ujmy (Bratislava, 2015). Uvedené okruhy právnych problémov prednáša
od roku 2011 sudcom v Justičnej akadémii SR.
Širšej čitateľskej verejnosti sú určené publikácie Postrehy právnika (Bratislava, 2009)
o aktuálnych právnych problémoch a Spomienky na Ernesta (Bratislava, 2011) – kniha
venovaná pamiatke prvého predsedu Ústavného súdu ČSFR Ernesta Valka.
Za publikačnú činnosť získal J. Vozár viaceré ocenenia. Česko-nemecko-rakúsko-slovenská
spoločnosť právnikov Karlovarské právnické dni (KJT) mu dvakrát udelila autorskú cenu ‒
v roku 2010 za monografiu Komentár k tlačovému zákonu a v roku 2014 za monografiu Právo

proti nekalej súťaži. V roku 2012 získal Cenu SAV za popularizáciu vedy a v roku 2016 nadácia
Štefana Lubyho udelila J. Vozárovi Pamätnú medailu Štefana Lubyho.
V rokoch 2010 – 2012 bol J. Vozár poradcom premiérky Ivety Radičovej pre oblasť rozvoja
demokracie a boja proti korupcii. V roku 2014 ho prezident SR Andrej Kiska vymenoval za
člena Súdnej rady SR a v roku 2015 ho minister spravodlivosti SR menoval do rekodifikačnej
komisie pre prípravu Občianskeho zákonníka.

