Časopis pro právní vědu a praxi

vějších působišť, například z bratislavského podniku
zahraničního obchodu Slovart. Díky jeho překladovým
úsilím došlo k přenesení řady právně významných
myšlenek do domácího slovenského prostředí, což mívalo vliv i na formování sousedního prostředí českého.
S UNIDROIT zůstával Ján Švidroň spjat i nadále, když
se stal dopisovatelem této mezinárodní organizace
a všestranným propagátorem její činnosti. Zorganizoval
i depozitní knihovnu UNIDROIT na Právnické fakultě
Trnavské univerzity v Trnavě.
Přes veškeré praktické zkušenosti včetně advokátních spatřoval Ján Švidroň své hlavní profesní i životní
poslání v práci akademické, včetně výzkumu. Po léta
proto pracoval v Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd v Bratislavě nebo na Právnické fakultě Univerzity Komenského. Úzké sepjetí získal s novým tvůrčím prostředím trnavské právnické fakulty, kde po
jednu dobu působil jako proděkan pro vědu a výzkum.
Pomáhal i nově založené fakultě banskobystrické. Sám
byl přitom absolventem košické právnické fakulty. Mimořádný Švidroňův počin byl spjat s trnavskou právnickou fakultou, kde založil a vedl Ústav práva duševního vlastnictví, který se rozvinul do zavedeného výzkumného pracoviště celoslovenského významu. Poděkování Jánu Švidroňovi náleží též za to, že kolem sebe
dokázat soustředit nadané studenty, šikovné doktorandy, a tak vpravdě vybudovat slovenskou vědeckou
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školu v poměrně složitém oboru práva duševního vlastnictví. Z okruhu jeho doktorandů či dalších studentů
postupně vyrostly a stále vyrůstají ve svém oboru obecně právně uznávané osobnosti, výzkumníci, advokáti
i úředníci. Profesor Ján Švidroň tomu všemu vybudoval
základy nejen vědomostní, organizační a institucionální,
ale doslova a do písmene vložil do dosahování tohoto
ideálu i kus sám sebe. I proto nebo právě proto se mu to
vše podařilo. Zapojil se navíc i do dílčích prací na
evropském občanském zákoníku. I v této činnosti našel
své následovníky.
Nikoli na posledním místě se sluší poděkovat profesoru Jánu Švidroňovi za úsilí a osobní nasazení, s nímž
bojoval za právo, spravedlnost i obyčejnou lidskou slušnost. Právě boj za právo chápal jako civilizační kulturní
nutnost, charakterizovanou prolínáním morálnosti
a právnosti. Bral se nejen proti bezduché aplikaci právních předpisů, ale i proti znásilňování tvořivého lidského ducha dočasnou hmotou. Právě tak o tom hovoříval
při našich dlouhých procházkách kolem Dunaje v Bratislavě.
Tvorba a právo byly tématy jeho života.
Vděčni vzpomínáme!
Ivo Telec

