TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

PROFESIJNÝ PROFIL
Priezvisko · Meno · Titul
E-mail

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

VEDECKÁ ČINNOSŤ
AKADEMICKÁ ČINNOSŤ

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE

ČLENSTVO V NÁRODNÝCH A

MEDZINÁRODNÝCH AKADEMICKÝCH,

VEDECKÝCH A ODBORNÝCH VÝBOROCH,

Hlušák, Milan, JUDr., PhD.
milan.hlusak@gmail.com
§ Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1998 – 2003), Mgr., právo
§ Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2004), JUDr., občianske právo
§ Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2020), PhD., občianske právo
Riešiteľ v niekoľkých projektoch VEGA a APVV
§ Odborný asistent (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2020 – )
§ Lektor Letnej školy právnických zručností (Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, 2015 – 2017)
§ Vyučujúci predmetu Telekomunikačné právo (Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU, 2012 – 2015)
§ Štúdia: Právny záujem v civilnom sporovom procese (Žalobné právo 2020)
§ Štúdia: O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi (Súkromné právo
č. 4/2020)
§ Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok
zamestnávateľa voči škodcovi (Justičná revue č. 2/2020)
§ Náhrada škody pri strate možnosti užívať vec (Právny obzor č. 1/2020)
§ Niekoľko úvah o subjektoch spotrebiteľskej ochrany (Acta Iuridica Olomucensia
č. 1/2019)
§ Premlčanie a niektoré ďalšie otázky pri strate výhody splátok (Súkromné právo
č. 3/2019)
§ Štúdia: O zmysle premlčania v civilnom práve (Súkromné právo č. 2/2019)
§ Štúdia: Vyrovnanie škody prospechom (compensatio lucri cum damno)
v slovenskom práve (Doktorandský zborník PrF TU 2018)
§ Objektívna premlčacia doba práva na náhradu škody (Justičná revue č. 10/2018)
§ Premlčanie úrokov z omeškania (Súkromné právo č. 4/2018)
§ Kumulácia úrokov a úrokov z omeškania (Súkromné právo č. 3/2018) –
v spoluautorstve s Mgr. Veronikou Zoričákovou, PhD.
§ Sudcovský odhad hodnoty nárokov (Justičná revue č. 11/2017)
§ Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme (Súkromné právo č. 5/2017)
§ Schvaľovanie, účinky a niektoré ďalšie otázky zmieru v novom civilnom procese
(Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2017)
§ Manželia a dlhy. Kritika nálezu Ústavného súdu SR (Bulletin slovenskej advokácie
č. 6/2015)
§ Predseda pracovnej skupiny pre rekodifikáciu súkromného práva zriadenej pri
Ministerstve spravodlivosti SR
§ Zakladajúci člen Českej a slovenskej skupiny pre deliktné právo a príbuzné odbory
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