VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Vzdelanie:
2000
1997
1988 – 1993

Právnická fakulta UK Bratislava, priznaný akademický titul „doktor práv“
(JUDr.)
Právnická fakulta UK Bratislava, udelenie vedecko–akademickej hodnosti
„philosophiae doctor“ ( PhD. ) v odbore obchodné právo
Právnická fakulta UK Bratislava, magister práv

Pracovné skúsenosti:
2001 až doteraz Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, odborný asistent pre odbor
obchodné právo na Katedre občianskeho a obchodného práva
2011
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, poradca dekana pre
vzdelávanie
2004 - doteraz členka advokátskej komory
1998 – 2003
komerčná právnička
1993 – 1997
právny čakateľ v komerčnej právnickej kancelárii
Akademické funkcie:
-

prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu Trnavskej univerzity v Trnave od 2019
- doteraz
prodekanka pre vzdelávanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave od
januára 2016 do 21. augusta 2019
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave od februára 2003 – februára 2011
členka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v r. 2002 –
2003 a v r. 2013 – 2016
členka Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave v r. 2013 – 2016

Pedagogická činnosť:
-

-

od októbra 2001 až dodnes odborný asistent pre odbor obchodné právo, Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva –
vyučované predmety: obchodné právo, prípadové štúdie z obchodného práva, klinika
obchodného práva, podnikateľské právo
vedenie a oponovanie diplomových prác
členka komisie pre obhajoby záverečných prác a štátne skúšky
oponovanie rigoróznych prác v odbore obchodné právo
členka komisie pre rigorózne skúšky v odbore obchodné právo od 2002 - doteraz
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Vedecká činnosť:
-

-

-

autorka a spoluautorka viacerých publikácií, monografií, vysokoškolských učebníc
a učebných textov, vedeckých prác uverejnených v zahraničných a domácich
recenzovaných časopisoch a zborníkoch z oblasti obchodného práva, a to najmä práva
obchodných spoločností
účasť na medzinárodných konferenciách doma i v zahraničí
organizácia vedeckých podujatí
členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v r. 2003 – 2011
členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od júna 2019
doteraz
členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave od 2019 - doteraz
členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.11. občianske
právo na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v r. 2007 – 2010
členka odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.11. občianske
právo na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte od septembra 2017 do 14. 5.
2021
školiteľka v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo doktorandského študijného
programu občianske právo
oponovanie dizertačných prác
členka komisie pre obhajobu dizertačných prác
členka skúšobnej komisie pre dizertačné skúšky v študijnom odbore doktorandského
študijného programu 3.4.11. občianske právo
posudzovateľ projektov VEGA

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty:
1. The Common Core of European Private Law, zapojená v projekte „Immoral Contracts in
Europe“, 2013-2014, spoluspracovateľ prípadových štúdií za SR
2. Projekt International Visegrad fund – small grants na Právnickej fakulte TU v Trnave č.
11230044 „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový právny režim
pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“, doba riešenia 2013, zodpovedná spoluriešiteľka
3. Projekt APVV-18-0337 na Právnickej fakulte TU v Trnave „Zodpovednosť členov
orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom“,
doba riešenia 2019 - 2022, vedúci projektu doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka
riešiteľského kolektívu
4. Projekt APVV–14-0061 na Právnickej fakulte TU v Trnave „Rozširovanie sociálnej
funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, doba
riešenia 2015 - 2019, vedúci projektu doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., členka
riešiteľského kolektívu
5. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 1/0571/19 „Dispozície
s obchodným podielom“, doba riešenia 2019 – 2021, zodpovedná riešiteľka
6. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 1/0269/2020 "Právne aspekty
zmluvnej podpory výskumu a vývoja", doba riešenia 2021, vedúca projektu doc. JUDr.
Lucia Žitňanská, PhD., členka riešiteľského kolektívu
7. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 1/0094/15 „Porušenie
zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky – analýza
a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných
prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov“, doba
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riešenia 2015 - 2018, vedúci projektu doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., členka
riešiteľského kolektívu
8. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Právo obchodných
spoločností“, doba riešenia 2006 - 2008, vedúci projektu JUDr. Alexander Škrinár, CSc.,
členka riešiteľského kolektívu
9. Projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Právo cenných papierov“,
doba riešenia 2005 - 2007, vedúci projektu prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc., zástupca
vedúceho projektu
10. Projekt KEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Tvorba bakalárskeho
a magisterského študijného programu Európske a medzinárodné právo v anglickom
jazyku“, doba riešenia 2009 – 2011, vedúci projektu prof. JUDr. Helena Barancová,
DrSc., členka riešiteľského kolektívu
11. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Systém tvorby nového
študijného programu pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania na právnických
fakultách“, hlavný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., doba riešenia január
2005 – december 2006, spoluriešiteľka
12. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 10/2009 „Prípadové štúdie
z obchodného práva“, doba riešenia 2009-2010, zodpovedná riešiteľka
13. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 08/2011 „Prípadové štúdie
z obchodného práva – záväzková časť a cenné papiere“, doba riešenia 2011-2012,
zodpovedná riešiteľka
14. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 09/2011 „Obchodné právo“,
doba riešenia 2011-2012, zodpovedná riešiteľka
15. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave č. 03/2015 „Repetitórium
z obchodného práva“, doba riešenia 2015-2016, zodpovedná riešiteľka
Členstvo
v iných
akademických,
vedeckých
organizáciách, grémiách a redakčných radách:
-

a

odborných

výboroch,

predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania
Trnavskej univerzity v Trnave
predsedníčka Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave od 2019 – doteraz
členka Rady kvality Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od januára 2016 2021
členka výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a pre výberové konania
na funkciu predsedu súdu – menovanie ministrom spravodlivosti SR zo dňa 27. 6. 2019
predsedníčka interného právnického tímu Trnavskej univerzity v Trnave – december 2021
- doteraz
členka redakčnej rady ročenky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave „Acta
Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica“ od 2018 doteraz
predsedníčka Disciplinárnej komisie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
2016 - 2019
členka Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho 2013 – júl 2014, následne 2020 - doteraz
správkyňa Nadácie Štefana Lubyho od júla 2014 – 2020

Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch:
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1. Olomouc, ČR, 25. 4. 2019, XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„Olomoucké právnické dny 2019“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť
v sekcii Ochrana slabší strany, pozvaný príspevok na tému: Ochrana slabšej strany
v obchodnoprávnych vzťahoch
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:
1. Trnava, 23. – 24. 11. 2006, medzinárodná vedecká konferencia Vzťahy a interakcia
vnútroštátneho a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich
vstupe do Európskej únie, organizátor PF TU v Trnave a Medzinárodný Vyšehradský fond
v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne, Právnickou fakultou
Západočeskej univerzity v Plzni a Wydzialem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego v Rzseszowe, pozvaný príspevok na tému Premiestnenie sídla Európskej
(akciovej) spoločnosti do iného členského štátu
2. Trnava, 20. – 21. 9. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnavienses –
Trnavské právnické dni na tému Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii
a praxi, organizátor PF TU v Trnave, moderátorka III. bloku v sekcii č. 1 Voliteľný
nástroj európskeho súkromného práva ako prejav autonómie vôle, pozvaný príspevok na
tému Právna úprava nadnárodných obchodných spoločností a ich budúcnosť
3. Bratislava, 9. – 10. 10. 2015, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické
fórum 2015 organizovaná pod záštitou predsedu vlády SR R. Fica pri príležitosti 105.
výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho,
DrSc., organizátor PF UK Bratislava, pozvaný príspevok na tému Niekoľko úvah
o ochrane práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
4. Košice, 12. 6. 2015, vedecká konferencia pri príležitosti stretnutia katedier obchodného
práva českých a slovenských univerzít na tému Slovenské a české obchodné právo v roku
2015, vybrané problémy, organizátor Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozvaný príspevok na
tému Úroky z omeškania v obchodných vzťahoch vo svetle posledných právnych úprav
5. Demänovská dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár Konvergencia a divergencia
zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva, organizátor Katedra občianskeho
a obchodného práva PF TU v Trnave, pozvaný príspevok na tému Zodpovednosť
prokuristu spoločnosti s ručením obmedzeným pri výkone prokúry
6. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia Úvahy o pracovnom práve, organizátor
KPPaPSZ PF TU Trnava v rámci projektu VEGA č. 1/0423/14, pozvaný príspevok na
tému Konateľ a pracovná zmluva
7. Trnava, 15. – 30. 6. 2017, on-line vedecká konferencia Etika, slušnosť a spravodlivosť
v práve, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok na tému Zásady poctivého
obchodného styku
8. Trnava, 1. 7. – 30. 8. 2017, on-line vedecká konferencia na tému Pramene práva,
organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, príspevok publikovaný v zborníku na tému:
Ochrana slabšej strany v obchodno-právnych vzťahoch ako jeden z prostriedkov
posilňovania sociálnej funkcie súkromného práva
9. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni na
tému: Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of Law –
Between Science and Art), organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť
v sekcii občianskeho a obchodného práva Zájazdy, spojené cestovné služby a súvisiace
podmienky podnikania v cestovnom ruchu, pozvaný príspevok na tému: Podmienky
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podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, rozsah ich oprávnenia pri predaji
služieb cestovného ruchu – prehľad zmien v novej právnej úprave
10. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia Európa a mimoeurópsky svet:
kontakty, konfrontácie a konflikty organizovaná na počesť a pamiatku doc. Železkovovej,
organizátor Katedra dejín práva PF TU v Trnave, pozvaný príspevok na tému Vývoj
právnej úpravy prokúry na území Slovenska a Čiech a jej vplyv na súčasnú právnu úpravu
11. Trnava, 20. 4. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia Práca je základným
právom a pre človeka dobrom, organizátor Trnavská univerzita v Trnave
12. Trnava, 10. 5. 2019, sympózium Využitie európskych hodnôt a princípov európskeho
súkromného práva pri akcente sociálnej funkcie slovenského súkromného práva,
organizátor Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave, príspevok na tému
Sociálne normy v obchodnoprávnych vzťahoch
13. Bratislava, 5. 12. 2019, slávnostná Rada Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku,
príspevok na tému: Prezentácia vízií a smerovania univerzít tretieho veku na Slovensku
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
1. Chlébské u Nedvědice, Česká republika, 4. - 6. 10. 2004 - pracovné stretnutie katedier
občianskeho práva z Českej republiky a Slovenskej republiky
2. Plzeň, Česká republika, 2. - 4. 2. 2005 – spoločná porada katedier obchodného práva
právnických fakúlt českých a slovenských univerzít, organizátor Právnická fakulta ZČU
v Plzni, pozvaný príspevok, nepublikovaný
3. Graz, Rakúsko, 17.-.18. 2. 2005 – medzinárodná konferencia Starting experiences of legal
education in Europe, organizátor ELFA (Asociácia európskych právnických fakúlt)
4. Olomouc, Česká republika, 20. - 22. 6. 2005 - vedecká konferencia k návrhu nového
Občianskeho zákonníka v Českej republike
5. Olomouc, Česká republika, 30. 11. - 1. 12. 2005 - vedecká konferencia k návrhu nového
Občianskeho zákonníka v Českej republike
6. Praha, Česká republika, 24. 4. 2006 – kolokvium k vybraným otázkam návrhu nového
občianskeho zákonníka ČR, organizátor Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR
7. Plzeň, Česká republika, 13. 6. 2014, medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti
stretnutia katedier obchodného práva ČR a SR, téma Obchodní právo v rekodifikaci
v širších českých a slovenských kontextech, organizátor Fakulta právnická, Západočeskej
univerzity v Plzni
8. Praha, Česká republika, 9. – 10. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia pri
príležitosti stretnutia katedier obchodného práva ČR a SR, téma Obchodní korporace
a ochrana slabší strany – tradice a nové výzvy, organizátor Právnická fakulta Univerzity
Karlovy
9. Olomouc, Česká republika, 5. – 6. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia pri
príležitosti stretnutia katedier obchodného práva ČR a SR, organizátor Univerzita
Palackého v Olomouci
10. Praha, Česká republika, 6. 6. 2019, medzinárodná vedecká konferencia Rekodifikace
obchodního práva – pět let poté, organizátor Právnická fakulta Univerzity Karlovy
11. Praha, Česká republika, 7. 6. 2019 – medzinárodná vedecká konferencia Rekodifikace
obchodního práva – pět let poté – očekávaní, poznatky, inspirace, organizátor Právnická
fakulta Univerzity Karlovy
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
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1. Smolenice 17. a 18. 9. 2002 – medzinárodná vedecká konferencia VII. Lubyho právnické
dni – Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie
2. Smolenice, 16. a 17. 9. 2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho
právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, organizátor
Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave
3. Trnava, 12. 3. 2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave
4. Trnava, 11. 3. 2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov doktorandského
štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU
v Trnave
5. Trnava, 23. - 24. 11. 2006 – medzinárodná vedecká konferencia Vzťahy a interakcia
vnútroštátneho a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich
vstupe do Európskej únie, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a
Medzinárodný Vyšehradský fond v spolupráci s Právnickou fakultou Mysarykovej
univerzity v Brne, Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni a Wydzialem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe
6. Trnava, 24. 3. 2007 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov doktorandského
štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU
v Trnave
7. Bratislava, 24. 4. 2008 – vedecká konferencia – Aktuálne otázky obchodného práva
8. Bratislava, 2. - 3. 10. 2008, konferencia 14. slovenské dni obchodného práva, organizátor
Slovenská advokátska komora, Bratislava
9. Smolenice, 17. - 18. 9. 2009, medzinárodná vedecká konferencia X. Lubyho právnické dni
– Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe, organizátor Nadácia Štefana
Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so Spolkom Facultas Nova pod
záštitou predsedu SAV
10. Trnava, 4. 12. 2009, odborný seminár Economic Crises and Competiveness of European
Economy, organizátor Právnická fakulta TU Trnava v spolupráci so Zastúpením
Európskej komisie na Slovensku, príhovor za vedenie PF
11. Trnava, 14. 2. 2013, medzinárodná konferencia v rámci riešenia projektu z Visegradského
fondu na tému Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve – nový právny
režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod, organizátor PF TU Trnava
12. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické
dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: Náhrada škody ako prostriedok nápravy
v súkromnom práve, organizátor PF TU Trnava a Nadácia Štefana Lubyho
13. Smolenice, 28. – 29. 9. 2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické
dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková
nerovnosť, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho
14. Bratislava 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia Sloboda združovania –
verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty, organizátor Katedra teórie práva a ústavného
práva PF TU Trnava
15. Smolenice, 19. - 20. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia XIV. Lubyho právnické
dni – Ad hoc legislatíva v súkromnom práve, organizátor Nadácia Štefana
Lubyho, Právnická fakulta TU v Trnave a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
16. Bratislava, 24. 6. 2021, vedecká konferencia Aktuálne trendy v potravinovom práve,
organizátor Právnická fakulta TU v Trnave a Potravinárska komora Slovenska
Školiteľ doktorandského štúdia:
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1. školiteľka doktorandky JUDr. Kataríny Batisovej, Právnická fakulta TU v Trnave,
študijný program 3.4.11. doktorandského štúdia občianske právo, 2005 – 2010, skončenie
akreditácie v odbore občianske právo, bez obhajoby
2. školiteľka doktoranda Mgr. Michala Zemana, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.11. doktorandského štúdia občianske právo, 2005 – 2010, skončenie
akreditácie v odbore občianske právo, bez obhajoby
3. školiteľka doktoranda Mgr. Lukáša Kvokačku, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.11. občianske právo, v roku 2010 strata akreditácie pre študijný program
občianske právo, prestup na príbuzný študijný program Pracovné právo do ak. roka
2013/2014, úspešná obhajoba 25. 8. 2014
4. školiteľka doktorandky Mgr. Daniely Hlobíkovej, Právnická fakulta TU v Trnave,
študijný program pracovné právo, denná forma štúdia, od. ak. roka 2015/2016, úspešná
obhajoba 25. 6. 2018

Členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačnej práce:
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Antona Škreku, 2008
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Zuzany Adamovej, 2008
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Matúša Návrata, 2008
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Natálie Štefankovej, 2008
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Petry Príbelskej, 2009
členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Róberta Dobrovodského, LL.M.,
2009
7. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jozefa Výbocha, 2019
8. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ladislava Ščuryho, 2021
(Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oponenovanie dizertačných prác:
-

-

oponentka dizertačnej práce JUDr. Mikuláša Fülekyho na tému Právne postavenie
manažérov, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný odbor „pracovné právo“, 2013
oponentka dizertačnej práce JUDr. Liany Bernátovej na tému Náhrada škody a kodifikácia
súkromného práva s osobitným zreteľom na právnu úpravu náhrady škody, Právnická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor „obchodné a finančné
právo“, 2019
oponentka dizertačnej práce Mgr. Daniela Housky na tému Ochrana slabší strany
v závazcích podle občanského zákoníku, Vysoká škola ekonomická v Prahe, študijný
odbor „obchodní a mezinárodní hospodářské právo“, 2020

Organizácia vedeckej činnosti:
Trnava, 24. 3. 2007, vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, člen vedeckého výboru
konferencie
2. Smolenice, 6. 2. – 8. 2. 2008, medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 10.
výročia založenia PF TU v Trnave a stretnutia katedier obchodného práva slovenských
1.
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3.
4.

5.

6.

7.

a českých právnických fakúlt na témy Súčasný stav a problémy práva obchodných
spoločností a úvahy de lege ferenda a Vplyv komunitárneho práva na národnú právnu
úpravu, organizátor Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave, hlavná
organizátorka
Trnava, 29. 3. 2008, vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU
v Trnave, členka vedeckého výboru konferencie
Členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie v rámci riešenia projektu
Visegradského fondu na tému „Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve
– nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod“ konanej dna14. 2. 2013 na
PF TU Trnava
Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické
dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy
v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, členka
organizačného výboru
Piešťany, 8. 6. - 9. 6. 2017, stretnutie katedier obchodného práva slovenských a českých
právnických fakúlt spojené s vedeckou konferenciou na tému Porušenie zmluvných
povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky, organizátor Katedra
občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave, hlavná organizátorka
Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni
2018 na tému „Právny štát- medzi vedou a umením“, členka organizačného výboru

Recenzovanie:
-

-

-

recenzentka zborníka Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
A new Legal Regime for Domestic and Cross-Border Trade, Jurčová, M. – Štefanko, J.
(eds.), vydavateľstvo TYPI TU Trnava, 2013, ISBN 978-80-8082-618-5
recenzentka zborníka Diskriminácia v zmluvnom práve, Jurčová, M., Olšovská, A.,
Štefanko, J. (eds.), Bratislava, VEDA vydavateľstvo SAV, 2015, ISBN 978-80-8082-8356
recenzentka zborníka Konflikty záujmov v práve obchodných spoločnosti, Husár, J.,
Csach, K. (eds.), Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-8168-926-0
recenzentka zborníka Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního,
insolvenčního a trestního práva, Havel, B., Žitňanská, L. (eds.), Praha : Wolters Kluwer
ČR, 2020, ISBN 987-80-7598-892-8

Editorstvo:
-

-

-

Nevolná, Z., Škrinár, A. (eds.) Obchodné spoločnosti: aktuálne otázky a problémy, Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-157-1
Jurčová, M., Dobrovodský, R., Nevolná, Z., Štefanko, J. (eds.) Liber amicorum Ján Lazar.
Pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. Narodeninám. Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2014, ISBN 978-80-8082-791-5
Nevolná, Z., Hlobíková, D. (eds.) Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve
a jeho následky. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2018, ISBN
978-80-568-0104-8
Nevolná, Z., Hlušák, M. (eds.) Laudatio Alexandrovi Škrinárovi: pocta JUDr.
Alexandrovi Škrinárovi, CSc. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, ISBN 97880-568-0300-4
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