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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  

 

d o c .  J U D r .  M a r i a n n a  N o v o t n á ,  P h D . ,  m i m .  p r o f .  

 

 

Vzdelanie: 

1998 – 2003 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magister práv 

(Mgr.) 

09/2004  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, doktor práv (JUDr.) 

05/2007  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, vedecko-akademická 

hodnosť „philosophiae doctor“ vo vednom odbore 68-17-9 občianske 

právo (PhD.) 

2017 -                         -  začiatok habilitačného konania na UK v Bratislave, Právnickej fakulte 

v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo; 

7. 11. 2017                 -  konanie habilitačnej prednášky na tému: „Od jednotného civilného 

deliktu k dichotómii  režimov náhrady škody“ a obhajoby habilitačnej 

práce  na tému: „Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb 

za vnesené veci (Český pohľad)“ na PF UK BA  

                                   - 16.11.2017 – schválenie vedecko-pedagogického titulu docent vo 

Vedeckej rade UK Bratislava, Právnickej fakulte v študijnom odbore 

občianske právo. 

1. 1. 2018                   - účinnosť dekrétu o udelení v-p titulu docent v študijnom odbore 

občianske právo 

1.1.2021 - funkčné miesto mimoriadneho profesora 

 

 

Profesionálna činnosť: 

07/2003 až doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, vysokoškolský učiteľ (asistent, odborný asistent, 

vedeckovýskumný pracovník, docent, mimoriadny profesor) 

1/2016 až doteraz Ministerstvo spravodlivosti SR, členka Komisie pre rekodifikáciu 

súkromného práva 

24/11/2020 - doteraz  Justičná akadémia SR, externá členka pedagogického zboru, 

vymenovanie na základe rozhodnutia Rady Justičnej akadémie SR (§11 

zákona č. 548/2003 Z. z.) 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 

07/2006 až doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, vysokoškolský učiteľ – vedenie seminárov z predmetu občianske 

hmotné právo, vedenie diplomových prác, účasť pri hodnotení 

študentov a štátnych skúškach 

2015 – doteraz členka Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty 

2007 – 2009  členka Akademického senátu PF TU Trnava, I. funkčné obdobie 

02/2015 – 02/2017     členka Akademického senátu PF TU Trnava, II. funkčné obdobie 

02/2017 – 12/2019     členka Akademického senátu PF TU Trnava, III. funkčné obdobie 

02/2019 – 02/2020     členka Akademického senátu PF TU Trnava, IV. funkčné obdobie 

2016 – 2020      členka Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 

02/2020                      poverená vykonávaním funkcie prodekanky fakulty pre vedu 

a legislatívu na TU, Právnickej fakulte 
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03/2020                      prodekanka TU, PF pre vedu a legislatívu a doktorandské štúdium 

(schválenie vo AS TU, PF dňa 6. 2. 2020, funkčné obdobie od 1. 3. 

2020). 

 

Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Olomouc, Česká republika, 13.-14.1.2005 - účasť na medzinárodnej konferencii 

doktorandov európskeho a medzinárodného práva súkromného, organizátor Právnická 

fakulta UP v Olomouci, pozvaný príspevok 

2. Býkov, Česká republika, 29.6.-1.7.2006 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006, 

organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok 

3. Rzeszow, Poľsko, 30. 5. 2006, Uniwersytet Rzeszowski, prednáška „Civil liability for 

nuclear damage“ 

4. Brno, ČR, 10.–11.11.2010, medzinárodná konferencia DNY PRÁVA 2010, organizátor 

Právnická fakulta MU Brno, pozvaný príspevok v sekcii Evropské a národní dimenze 

občanského práva, spoluautor Jurčová, M. 

5. Turín, Taliansko, 15. – 16. 11, 2013, 19th General Meeting The Common Core of 

European Private Law na tému „Crisis-induced Global transformation in property rights“, 

(konferencia Common Core of European Private law (plenary session) kombinovaná so 

zasadnutím pracovných skupín (small groups), organizátor The International Univesity 

College of Turin, aktívna účasť v rámci small groups (contract) 

6. Brno, ČR, 19. – 20. 11. 2014, medzinárodná konferencia Dny práva 2014, organizátor PF 

MU Brno, aktívna účasť v sekcii Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje, 

pozvaný príspevok na tému: K zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím 

nesprávnej alebo neúplnej informácie. 

7. Viedeň, Rakúsko, 6. – 7. 11. 2014, 7. Symposium zum Thema „Die Haftung für Rat, 

Auskunft und Gutachten nach dem Recht der zentral-und osteuropäischen Staaten mit 

Beiträgen zur Haftung von Rating-Agenturen,“ organizátor Universität Wien, 

Rechtswissenschaftliche Fakultät, Die Forschungsstelle für Europäische 

Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Haftung für durch unrichtige oder unvollständige Informationen verursachte Schäden im 

slowakischen Privatrecht.  

8. Göteborg, Švédsko, 12. – 13. 6. 2015, 21st Annual Common Core of European Private 

Law, Small Group „Torts“ 

9. Olomouc, ČR, 19. – 20. 5. 2016,  medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2016“, organizátor UP Olomouc, Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii 

občianskeho práva na tému: „Aktuální otázky soukromého práva“, pozvaný príspevok na 

tému: K prieniku sociálneho prístupu do regulácie náhrady škody na zdraví (spoluautor 

Štefanko, J., PF TU). 

10. Plzeň, ČR, 3. – 4. 10. 2019, medzinárodná odborná konferencia „Aktuální výzvy 

soukromého práva“ v rámci pravidelného stretnutia katedier občianskeho práva, 

organizátor FP ZČU v Plzni, aktívna účasť, príspevok na tému: Aktuálny stav príprav 

normatívnej úpravy náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí v SR.   

11. Olomouc, ČR, 11. – 12. 10. 2019, vedecká konferencia -  13. ročník „Olomoucké debaty 

mladých právníků“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v plenárnom zasadnutí, 

pozvaný príspevok na tému: Zodpovednosť za škodu spôsobenú autonómnymi systémami 

riadenia.  

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
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1. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

2. Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

3. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 

príspevok, publikovaný 

4. Trnava, 13. 10.2008, medzinárodná vedecká konferencia „Úloha medzinárodného práva 

a európskeho práva v 21. storočí z pohľadu krajín V4“, organizátor PF TU, Katedra 

medzinárodného práva a európskeho práva pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej 

komisie,  účasť  

5. Trnava, 23. – 24. 9. 2010, medzinárodná vedecká konferencia „Dies Iuris Tyrnaviensis – 

Trnavské právnické dni“ - téma „Právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 

Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva – organizátor sekcie „Ochrana slabšej 

strany v súkromnom práve“, pozvaný príspevok 

6. Bratislava, 21.-23.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Právo ako zjednocovateľ 

Európy – veda a prax“ (Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and 

Practice), organizátor Právnická fakulta UK Bratislava, pozvaný príspevok, spoluautor 

príspevku Jurčová, M.; 

7. 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 Trnava, pozvaný príspevok v sekcii č. 1 Voliteľný nástroj 

európskeho súkromného práva ako prejav autonómie vôle na tému: Náhrada škody 

z dôvodu nesplnenia a reštitučné nároky pri ukončení zmluvy. 

8. Trnava, 25.-26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni/Dies 

Iuris Tyrnavienses na tému Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných 

a európskych súdov, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť v sekcii občianske 

a obchodné právo na tému: Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel národného, 

európskeho a národného civilného procesu; pozvaný príspevok na tému: Jeden súd 

konajúci a rozhodujúci vo veci náhrady jadrovej škody.  

9. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 27. – 29. 10. 2014, medzinárodné sympózium „Právo – 

obchod - ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, Katedra obchodného 

práva a hospodárskeho práva, Ústav státu a práva AV ČR a Ústav štátu a práva SAV, 

aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: „Náhrada škody v príkaznej zmluve de lege 

ferenda (úvahy)“; (spoluautorka M. Jurčová, PF TU Trnava). 

10. Demänovská Dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár „Konvergencia a divergencia 

zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, organizovaná v rámci riešenia 

projektu VEGA 1/0256/12, Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, 

aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Zodpovednostné aspekty cezhraničnej 

prepravy jadrového materiálu s osobitným dôrazom na „viedenský režim“ jadrového 

práva. 

11. 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, aktívna 

účasť, pozvaný príspevok na tému: Miera nebezpečenstva ako kritérium prísnosti deliktnej 

zodpovednosti.  

12. Štrbské Pleso, 21. – 23. 10. 2015, medzinárodné sympózium „Právo – obchod -

ekonomika“, organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 
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práva, Ústav štátu a práva AV ČR a Ústav štátu a práva SAV, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému: Jednotný systém právnych následkov nesplnenia zmluvy. Vhodné 

riešenie pre nové slovenské zmluvné právo? (spoluautorka Jurčová, M., PF TU Trnava). 

13. Tatranská Lomnica, 4. – 5. 2. 2016, odborný seminár „Prostriedky nápravy v zmluvnom 

práve, v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15, organizátor Katedra občianskeho 

a obchodného práva PF TU Trnava,  aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Náhrada 

škody ako prostriedok nápravy pre nesplnenie/porušenie zmluvy.   

14. Košice, 20. – 22. 4. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Košické Dni Súkromného 

Práva I“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť na plenárnom 

zasadnutí, pozvaný príspevok na tému: Od spoločného kúpneho práva k digitálnej Európe. 

(spoluautorka Jurčová, M., PF TU Trnava). 

15. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU v rámci riešenia 

projektu VEGA č. 1/0423/14, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Ochrana 

zamestnanca v rámci zodpovednostných vzťahov pracovného práva (spoluautorka 

Olšovská, A., PF TU Trnava). 

16. Trnava, 15.6.-30.6.2017, online vedecká konferencia „Etika a slušnosť v práve“, 

organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému 

Hodnota slušnosti premietnutá v deliktnoprávnej rovine inštitútu dobrých mravov 

17. Trnava, 1.7. – 30.8.2017, online vedecká konferencia „Pramene práva“, organizátor 

Právnická fakulta TU v Trnave, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému Neznesiteľná 

krehkosť bytia poškodeného v deliktnom práve (spoluautor J. Štefanko) 

18. Štrbské Pleso, 11.-13. 10. 2017, medzinárodné sympózium „Právo – obchod -ekonomika“, 

organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Ústav 

štátu a práva AV ČR, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Zodpovednosť 

prevádzkovateľa kolaboratívnej platformy vo svetle diskusného návrhu smernice o online 

sprostredkovateľských platformách (spoluautorka Jurčová, M., PF TU Trnava). 

19. Trnava, 3.11.2017, medzinárodná konferencia pod názvom „Štvrtá priemyselná revolúcia 

a jej dopady na trhu práce“, organizátori Friedrich Ebert Stiftung, PF TU v Trnave, PF UK 

v Praze, Asociácia pracovného práva, FMK UCM Trnava, aktívna účasť, pozvaný 

príspevok na tému „Princípy právnej ochrany aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v 

Priemysle 4.0“ 

20. Košice, 18. – 20. 4. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Košické dni súkromného 

práva II“ venovaná pocte prof. Karola Planka a prof. Oľgy Plankovej, organizátor UPJŠ 

Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii občianske právo hmotné, pozvaný 

príspevok na tému Krátka úvaha na tému prieniku nemožnosti plnenia a okolností 

vylučujúcich zodpovednosť. (spoluautorka Jurčová, M., PF TU Trnava). 

21. Štrbské Pleso -Vysoké Tatry, 7. – 9. 11. 2018, medzinárodné sympózium „Právo – obchod 

– ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 

práva v spolupráci s Ústavom štátu a práva AV ČR a ÚŠaP SAV SR, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Zodpovednosť za škodu spôsobenú autonómne 

a poloautonómne riadenými vozidlami podľa slovenského právneho poriadku (spoluautor: 

Jurčová, M., PF TU Trnava) 

22. Trnava, 20. 4. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému „Práca je 

základným právom a pre človeka dobrom“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť – 

poslaný príspevok.  

23. 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 Trnava, aktívna účasť, 
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príspevok na tému „Zásady európskeho súkromného práva a ich  odraz v normotvorbe 

a súdnej praxi EÚ a SR“. (spoluautorka Gešková, K., PF TU Trnava) 

24. Bratislava, 18. 9. 2019, odborný seminár pod záštitou ministra spravodlivosti SR na tému 

„Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – De lege lata. De lege ferenda“, organizátor 

MS SR, aktívna účasť, príspevok na tému Systémové otázky náhrady nemajetkovej ujmy 

sekundárnych obetí.  

25. Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 23. – 25. 10. 2019, medzinárodné sympózium „Právo – 

obchod – ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta v spolupráci s ÚŠaP 

SAV SR a ÚSaP AV ČR, aktívna účasť, príspevok na tému „Deliktná zodpovednosť za 

ujmu, ktorá vznikla pri využívaní systémov umelej inteligencie.“ (spoluautorka Adamová, 

Z., PF TU Trnava) 

26. Bratislava, 5. 11. 2019, 6. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou k právam 

spotrebiteľa vo finančných službách na tému: „Všeobecné obchodné podmienky, 

predčasné zosplatnenie úveru – predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, 

aktuálny vývoj a pohľad do budúcna“, organizátor Katedra OaOP PF TU Trnava 

v spolupráci s BPM s. r. o. Bratislava, aktívna účasť, vystúpenie v III. bloku: Náhrada 

nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna.  

27. Trnava, 1. – 31. 7. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Human Rights 

Dimensions of Pandemic Crisis“, organizátor TU Právnická fakulta, Ústav pre právne 

otázky náboženskej slobody, Jawaharlal Nehru University New Delhi, University of 

Mumbai, pozvaný príspevok na tému: Compensation for Harm caused by Restrictions 

of Human Rights during the Coronavirus Pandemic. 

28. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris 

Tyrnavienses – Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal 

Policy and Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori 

Právnická fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta 

Univerzity Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská 

štátna univerzita vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického 

práva a verejnej správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť 

v sekcii Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia – 25. 9. 2020 - medzinárodná 

vedecká konferencia „Zmluvná autonómia v súkromnom (pracovnom) práve“, pozvaný 

príspevok na tému: Súhlas poškodeného ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť 

v pracovnom práve? 

29. Trnava, 22. – 23.  6. 2021, on-line diskusný seminár v rámci cyklu Trnavské právnické 

debaty 2021 na tému: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na 

náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého 

práva, organizátor TU Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na tému: 

Spoluzapríčinenie primárnej obete a výška nároku na náhradu nemajetkovej ujmy 

pozostalých.  

30. Trnava, 22. – 23.  6. 2021, on-line diskusný seminár v rámci cyklu Trnavské právnické 

debaty 2021 na tému: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na 

náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého 

práva, organizátor TU Právnická fakulta, 23. 6. 2021 – prezenčná forma panelovej 

diskusie k návrhu rekodifikovaného znenia právnej úpravy náhrady nemajetkovej 

ujmy v zmluvných a mimozmluvných vzťahoch – aktívna účasť  a 23. 6. 2021 – 

prezenčná forma panelovej diskusie k návrhu rekodifikovaného znenia právnej 

úpravy náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych poškodených – aktívna účasť   

31. Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho 

právnické dni / XV. Luby Law Days  k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho na 

tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of Life 
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and its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19, 

organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Bratislava, aktívna 

účasť, príspevok na tému Okruh osôb oprávnených na náhradu nemajetkovej ujmy: kto je 

sekundárne poškodenou osobou? 

 

 

Účasť na zahraničných  konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

 

1. Brusel, Belgicko, 10. -11. 5. 2004, medzinárodná vedecká konferencia „Erbrecht in 

der EU“, organizátor Deutsches Notarinstitut Freiburg 

2. Chlébské u Nedvědice, Česká republika, 4. - 6. 10. 2004, pracovné stretnutie katedier 

občianskeho práva z Českej republiky a Slovenskej republiky, organizátor 

Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno 

3. Maastricht, Holandsko, 20. - 21. 1. 2005, medzinárodná vedecká konferencia 

„Financial compensation for victims of catastrophes: a comparative legal approach,“ 

organizátor METRO, ECTIL, ESR ETL, Univerzita Maastricht 

4. Viedeň, Rakúsko, 20. - 22. 5. 2006, medzinárodná vedecká konferencia „5th Annual 

Conference on European Tort Law,“ organizátor European Centre of Tort and 

Insurance Law (ECTIL), Research Unit for European Tort Law of the Austrian 

Academy of Sciences 

5. Berlín, SRN, 8. - 9. 9. 2006, medzinárodná vedecká konferencia „Constitutional 

Values and European Contract Law,“ organizátor Society of European Contract Law 

(SECOLA) a Humboldt-Universität Berlin 

6. Leuven, Belgicko, 14. – 15. 1.2011, medzinárodná vedecká konferencia „A European 

Optional Contract Law. Policy Choices,“ organizátor SECOLA, Katholieke 

Universiteit Leuven 

7. Turín, Taliansko, 15. – 16. 11. 2013, medzinárodná konferencia „Crisis-induced 

Global Transformation in Property Rights,“ organizátor International University 

College Of Turin, Taliansko  

8. Olomouc, Česká republika, 13. 2. 2015, medzinárodná vedecká konferencia 

„Olomoucké dny soukromého práva,“ organizátor Právnická fakulta UPOL Olomouc 

9. Göteborg, Švédsko, 12. – 13. 6. 2015, medzinárodná konferencia „Property and 

Inequality in the 21st century“, organizátor University of Gothenburg, Sweden 

10. Brno, Česká republika, 10. 6. 2016, odborný workshop „Náhrada nemajetkové újmy 

při usmrcení“, organizátor Masarykova Univerzita, Právnická fakulta a Ústav státu 

a práva AV ČR 

11. Brno, Česká republika, 15. 9. 2016, odborný seminár „Európske súkromné právo 

v čase a priestore“, organizátor Masarykova univerzita, Právnická fakulta 

12. Lecce, Taliansko, 10. – 12. 11. 2016, medzinárodná konferencia „Global Warming 

and European Private Law,“ organizátor Universita del Salento, Lecce, Taliansko 

13. Brno, Česká republika, 19. – 21. 4. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Legal 

Education in Changing Europe“, organizátor European Law Faculties Association 

14. Viedeň, Rakúsko, 6. – 8. 9. 2017, medzinárodná konferencia ELI Annual Conference, 

organizátor European Law Institute, Viedeň 

 

 

Účasť na domácich konferenciách,  seminároch, letných školách, workshopoch: 
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1. Smolenice, 16. - 17. 9. 2004, medzinárodná vedecká konferencia „VIII. Lubyho 

právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva,“ 

organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave 

2. Modra-Harmónia, 14. - 21. 11. 2004 jesenná škola práva „Pramene práva: Quid iuris 

po vstupe do Európskej únie,“ organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so 

Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000 

3. Bratislava, 6. 10. 2005, odborný seminár „Ochrana kultúrnych hodnôt v prípade 

ozbrojeného konfliktu“, organizátor Výbor pre medzinárodné humanitárne právo 

v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV 

4. Bratislava 21. 11. 2005, medzinárodná konferencia „2nd International Workshop on 

the Indemnification of Nuclear Damage,“ organizátor Agence de l´OECD pour 

l´énergie nucléaire, Úrad jadrového dozoru SR 

5. Bratislava, 21. - 23. 10. 2010, medzinárodná vedecká konferencia „Právo ako 

zjednocovateľ Európy – veda a prax“ (Law as a Unifying Factor of Europe – 

Jurisprudence and Practice), organizátor Právnická fakulta UK Bratislava. 

6. Terchová, 2. - 4. 2. 2011, odborný seminár „Občianske právo v európskej 

perspektíve,“ organizátor Právnická fakulta TU v Trnave 

7. Smolenice, 30. – 31. 3. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Akcionárske 

dohody a ich implikácie na riadenie obchodných spoločností,“ organizátor Právnická 

fakulta UPJŠ Košice  

8. Trnava, 23. 9. 2016, workshop „Spotrebiteľská arbitráž“, organizátor Právnická 

fakulta TU v Trnave 

9. Bratislava 14. 10. 2016, odborný seminár „Dni finančného spotrebiteľa“, organizátor 

NBS 

10. Bratislava, 7. 11. 2016, odborný seminár „Nekalé praktiky pri kontrahovaní 

a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru 

spotrebiteľovi“, organizátori BPM Slovakia, Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav 

štátu a práva SAV 

11. Trnava, 20. 1. 2017, diskusný seminár „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho 

orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok“, organizátor Právnická 

fakulta TU v Trnave“ 

12. Trnava, 26. 5. 2017, diskusný seminár „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane 

spotrebiteľa a „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“, organizátor 

Právnická fakulta TU v Trnave 

13. Smolenice, 28. 9. 2017, XIII. Lubyho právnické dni na tému: sociálna funkcia práva 

a narastajúca majetková nerovnosť, organizátor PF TU Trnava, účasť 

14. Banská Štiavnica, 5. – 6. 10. 2017, konferencia Užitočné neznáme inštitúty, 

organizátor PF PEVŠ, Bratislava 

15. Trnava, 23. 3, 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie 

16. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie, 

školiteľka 

 

Účasť v rigoróznom konaní: 

- členka komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU v Trnave, Právnickej fakulte 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 

 



 8 

Od 15. 4. 2019  - spolugarantka doktorandského študijného programu Pracovné právo na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte  

Od 15. 4. 2019  - spolugarantka priznaných práv konať habilitačné a vymenúvacie konania 

v študijnom odbore 3.4.6. Pracovné právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte  

 

 

- 12/2011 členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program pracovné právo 

na Právnickej fakulte TU v Trnave (december 2011 -  14. 5. 2021) 

- 09/2017 - 2021    členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program občianske 

právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte, do 14. 5. 2021 (podľa opatrenia dekana č. 

1/2021 ktorým sa odvolávajú členovia subodborových pracovných komisií) 

- 2019 -  členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program  30. právo 

(menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné komisie 

pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 

1. 12. 2019 

- členka subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Občianske 

právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné komisie 

pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 

15. 5. 2021 

- členka subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Pracovné 

právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné komisie 

pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 

15. 5. 2021 

-  

- 11/2018          školiteľka v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo doktorandského 

študijného programu občianske právo, schválenie vo VR TU, Právnickej fakulty dňa 30. 

11. 2018, (znova priznané práva na PhD. – občianske právo od roku 2017), opätovné 

schválenie vo VR TU, PF  v rámci aktualizácie a sumarizácie školiteľov (od mája 2019) 

 

Školiteľka: 

2010-6/2017 vedenie doktoranda JUDr. Ivana Klorusová „Ochrana slabšej strany v 

európskej súkromnej spoločnosti“, odbor pracovné právo, úspešná obhajoba 

2014-6/2017 vedenie doktoranda Mgr. Marek Maslák „Slušnosť v európskom súkromnom 

práve“, odbor pracovné právo, úspešná obhajoba 

2017 – 2021 školiteľka doktorandky JUDr. Silvie Lattovej, na PF TU Trnava, študijný 

program Občianske právo, externá forma štúdia, od ak. roka 2017/2018, 

menovanie október 2017, úspešná obhajoba dizertačnej práce na tému 

„Zodpovednosť prevádzkovateľov online platforiem“ dňa 25. 8. 2021 

 

Oponentka dizertačných prác: 

2009 oponovanie dizertačnej práce JUDr. Róbert Dobrovodský „Vybrané koncepčné 

otázky ochrany spotrebiteľa v slovenskom a nemeckom občianskom práve“, 

odbor občianske právo 

2019             oponovanie dizertačnej práce Mgr. Veroniky Trojčákovej na tému 

„Vyporiadanie zrušených a neplatných zmlúv“, na TU v Trnave, Právnickej 
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fakulte, študijný program Občianske právo, menovanie máj 2019, obhajoba 

18. 6. 2019 

 

Členka komisie pre obhajoby dizertačných prác 

 

2019      - predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jozefa Výbocha na 

tému: Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách, na TU v Trnave, 

Právnickej fakulte, doktorandský študijný program občianske právo, menovanie 

máj 2019, obhajoba 18. 6. 2019 

2020     - členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce – doktoranda JUDr. Milana Hlušáka, 

na PF TU Trnava, denná forma štúdia, študijný program občianske právo, doktorand 

od  ak. roka 2017/2018, téma: Škoda na majetku a jej určovanie, obhajoba 18. 6. 

2020 

2021 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Martina Adamičku na 

tému: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem, na TU v Trnave, 

Právnickej fakulte, doktorandský študijný program občianske právo, menovanie apríl 

2021, obhajoba 10. 6. 2021 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ivana Petkova, PF TU Trnava, 

študijný program Pracovné právo, téma práce „Zodpovednosť materskej spoločnosti – 

korporátna sociálna zodpovednosť“, obhajoba 25. 8. 2021 

- členka skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce  JUDr. Lucie Váryovej, 

téma: „Súkromnoprávne aspekty ochrany osobných údajov“, na PF TU Trnava, 

externá forma, študijný program Pracovné právo, obhajoba 25. 8. 2021 

- členka skúšobnej komisie  pre obhajobu dizertačnej práce ako školiteľka JUDr. Silvie 

Lattovej, téma: „Zodpovednosť prevádzkovateľov online platforiem“, na PF TU 

Trnava, externá forma, študijný program Pracovné právo, obhajoba dizertačnej práce 

25. 8. 2021 

 

 

Účasť v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 

 

Od 15. 4. 2019 – spolugarantka v rámci priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

a vymenúvacie konania na TU v Trnave, Právnickej fakulte v študijnom odbore 3.4.6. 

pracovné právo 

 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 

1. projekt VEGA MŠ SR č. 1/0665/10 „Europeizácia slovenského súkromného práva 

na pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného 

základu súkromného práva európskych právnych poriadkov“, doba riešenie 2010-

2011, vedúca riešiteľského kolektívu. Certifikát o úspešnom ukončení riešenia 

projektu v rok-u 2011, agentúra VEGA, apríl 2012 

2. Projekt VEGA č. 1/0256/12 „Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové 

škody - perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, 

medzinárodného a európskeho práva“, doba riešenia 2012-2015, zodpovedná 

riešiteľka, certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2015. 

3. medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 

Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, 
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PhD., JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre 

potreby Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie 

Trans Euroep Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v 

oblasti európskeho súkromného práva". (rok 2012). 

4. projekt EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie „Inovatívne formy 

vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“, ITMS projektu: 

261102300282007-2013, členka riešiteľského kolektívu. 

5. projekt APVV-14-0061 pod názvom „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského 

súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, odbdobie riešenia 2015-

2019, zodpovedná riešiteľka doc. Jurčová, PF TU Trnava, členka riešiteľského 

kolektívu. 

6. projekt VEGA MŠ SR 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 riešenia 2015-

2018, zodpovedná riešiteľka doc. Jurčová, členka riešiteľského kolektívu 

7. projekt VEGA MŠ SR č. 1/0556/17 „Creative Commons“ ako nástroj pre 

sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát“, obdobie riešenia 

2017-2020, zodpovedná riešiteľka Dr. Adamová, členka riešiteľského kolektívu 

8. „Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby“, 

projekt VEGA 1/0535/1, obdobie riešenia 2019–2021, zodpovedná riešiteľka  

9. „Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a na 

pomedzí zmluvného a vecného práva“, projekt APVV-20-0171, obdobie riešenia 

2021-2025, zodpovedná riešiteľka 

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

2006 – doteraz členka medzinárodnej spoločnosti Society of European Contract Law 

(SECOLA) so sídlom v Berlíne, Nemecko 

2014 - doteraz  členka medzinárodnej spoločnosti - Viedenský pracovný kruh (Wiener 

Arbeitskreis), pôsobiaci v rámci Výskumného centra pre európsky 

rozvoj práva a reformu súkromného práva (Forschungsstelle für 

Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform) pri Viedenskej 

univerzite (Universität Wien) 

4/2016 - doteraz  členka medzinárodnej organizácie European Law Institute (ELI) 

so sídlom vo Viedni, Rakúsko 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

 

04/2018 – doteraz      vymenovanie za členku výberovej komisie pre hromadené výberové 

konanie v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici vyhlásené 28. 3. 

2018, menovanie 19. 4. 2018, predsedníčkou Súdnej rady SR 

10/2017 – doteraz vymenovanie za členku výberovej komisie pre hromadné výberové 

konanie sudcov predsedníčkou Súdnej rady JUDr. Lenkou Praženkovou 
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09/2017 – doteraz      vymenovanie za kandidáta na člena výberovej komisie, vymenovanie 

podľa § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 358/2000 z. z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vymenovanie ministerkou spravodlivosti SR (29. 9. 2017) 

2017 – doteraz členka Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť 

pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho 

manažmentu 

6/2016 – doteraz        členka Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho pri PF TU Trnave 

1. 4. 2021 –   trojročné funkčné obdobie: Správca Nadácie Štefana Lubyho pri PF TU 

Trnave 

od 1. 3. 2020              členka Grantovej komisie Trnavskej univerzity v Trnave, menovanie   

rektorom TU   

15. 10. 2020               členka pracovnej skupiny pre implementáciu štandardov pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na  TU v Trnave 

15. 10. 2020               členka Pracovnej skupiny pre implementáciu štandardov v podporných 

(súvisiacich) činnostiach: subskupina – ekonomické činnosti, 

menovanie rektorom TU v Trnave 

29. 10. 2020               členka Komisie Právnickej fakulty TU v Trnave pre prípravu 

implementácie štandardov  

06/2021 – doteraz      vymenovanie za členku výberovej komisie pre hromadené výberové 

konanie v obvode Krajského súdu v Nitre vyhlásené 16. 4. 2021, 

menovanie 1. . 6. 2021 predsedom Súdnej rady SR 

01.06.2021 – doteraz  menovanie za členku pracovnej skupiny pre rekodifikáciu záväzkového 

práva, menovanie ministrom spravodlivosti SR 

 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: 

1. Členka Medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej 

zodpovednosti za jadrové škody na Úrade jadrového dozoru SR, zriadená zo dňa 

17.12.2007. 

2. Členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, menovanie ministrom 

spravodlivosti SR T. Borecom, menovanie november 2015. 

 

Členstvo vo vedeckých radách: 

- členka Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty (od 1.12.2015 – doteraz) 

 

 

Členstvo v redakčných radách: 

- členka „vedeckej rady“ vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava, vedecká rada pre 

oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu 

(od 2017), 

- členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného časopisu „Central 

European Journal of Labour Law and Personnel Management“, ktorý vydáva 

Asociácia pracovného práva v SR  – Labour Law Association of the Slovak republic 

so sídlom Trnava, SR. ISSN 2644-4542 (on line), ISSN 2644-4917 (print), prvé číslo 

bolo publikované v roku 2018 Volume 1/ No. 1. 

- Členka redakčnej rady publikácie: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 

(NTIDV), vychádza pod záštitou TU v Trnave, Právnickej fakulty (vydavateľstvo 

TYPI) a je voľne šírená pod licenciou Creative Commons, ISBN 978-80-568-0329-5 
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(link:http://ntidv.iuridica.truni.sk/nove-technologie-internet-a-dusevne-

vlastnictvo/#editorial), od roku 2020 - doteraz 

 

 

 

Organizácia vedeckej činnosti: 

1. Smolenice, 16. a 17. september 2004 - členka organizačného výboru pre organizovanie 

medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho právnické dni - Kodifikácia, europeizácia 

a harmonizácia súkromného práva, organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU 

v Trnave 

2. Malacky, 20. - 21. október 2005 - členka organizačného výboru odborného seminára mladých 

vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou „Európske výzvy súčasného právneho vývoja“, 

organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 

3. 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, spoluorganizátor konferencie, odborný garant konferencie Prof. Šmid 

4. medzinárodné diskusné fórum (Katedra občianskeho a obchodného práva, PF TU, Vedenie 

Spoločného grantového projektu PF TU a Ústav štátu a práva SAV VEGA č. /1/457/07/) dňa 19. 

9. 2008 na PF TU v Trnave pod názvom „Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy – zdroj 

inšpirácie pre slovenské súkromné právo“, usporiadateľka diskusného fóra 

5. Demänovská dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár na tému „Konvergencia a divergencia 

zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, organizované v rámci riešenia projektu 

VEGA č. 1/0256/12 PF TU Trnava, Katedra občianskeho a obchodného práva, odborná garantka 

podujatia. 

6. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické 

dni – Dies Luby Iurisprudentiae, „Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom 

práve,“ organizátor Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta TU v Trnave, člen 

vedeckého výboru 

7. Tatranská Lomnica, 4. – 5. 2. 2016, odborný seminár „Prostriedky nápravy v zmluvnom práve, 

v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15, organizátor Katedra občianskeho a obchodného 

práva PF TU Trnava,  členka vedeckého výboru a organizátorka 

8. Smolenice, 28. – 29. 9. 2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické 

dni – Dies Luby Iurisprudentiae, „Sociálna úloha práva a narastajúca majetková 

nerovnosť“, organizátor Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta TU v Trnave, člen 

vedeckého výboru 

9. Modra, 30. 9. – 2. 10. 2020, vedecká konferencia „Autorské právo v digitálnom 

prostredí“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0556/17, organizátor Ústav 

práva duševného vlastníctva a informačných technológií pri TU, Právnickej fakulte, 

spoluorganizátorka konferencie 

10. Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, Právnickej fakulty, členka 

komisie v sekcii Fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ 

11. Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, vedúca sekcie Súkromné právo 

12. Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho 

právnické dni / XV. Luby Law Days  k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho na 

tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of Life and 

its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19, 
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organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Bratislava, príhovor, 

členka vedeckého a organizačného výboru 

 

 

Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia: 

1. účasť na vypracovaní a zhromaždení národných poznámok za Slovenskú republiku k Návrhu 

Spoločného referenčného rámca Európskeho zmluvného práva pripravených Študijnou skupinou 

pre Európsky občiansky zákonník a Acquis Group v rámci Spoločnej siete Európskeho práva, 

účasť na projekte podporovanom 6. rámcovým programom EÚ „Network of excellence“, udelený 

certifikát, september 2007 

 

Iné: 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

Vzdelávacie semináre, kurzy: 

1. Trier, Nemecko, 3. – 4. 6. 2019, seminár „Current Reflections on EU Anti – 

Discrimination Law. Seminar for university professors and law lecturers. Organizátor 

Academy of European Law Trier, účasť 

2. Trier, Nemecko, 2. – 3. 12. 2019,  seminár Current Reflections on EU Gender Equality 

Law, Seminar for university professors and law lecturers, orgnaizátor Academy of 

European Law - ERA-Conference Centre Trier, účasť  

3. Trier, Nemecko, 30. 11. – 1. 12. 2020, on-line webinar Current Reflections on EU Gender 

Equality Law, for university professors and law lecturers. Organizátor Academy of 

European Law Trier, účasť 

4. Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému 

„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) 

a „Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov“ (rozsah 2 

vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 

Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty) 

5. Trnava, 15. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému 

„Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny), 

organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik 

Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. (certifikát) 

6. Trnava, 12. 2. – 19. 3. 2021 – online vzdelávací kurz pre pedagógov TU, Právnickej 

fakulty pod spoločným názvom „Etické aspekty v procese výučby práva“ – v rámci cyklu 

prednášok „Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva“ (12. 2. 2021, 26. 2. 2021 a 19. 3. 

2021), lektorka Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva SAV 

Bratislava, účasť 

7. Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu 

v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod názvom 

„Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická fakulta, 

lektor Mgr. Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 vyučovacích hodín. 

8. Trnava, 11. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 

doktorandského štúdia na tému „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“  

(rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 

vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 

Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogicky a sociálnej pedagogicky, Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty) 
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Študijné pobyty: 

1. Brno, Česká republika, 27.-30.4.2005 – študijný pobyt na Právnickej fakulte Masarykovej 

univerzity v Brne 

2. Rzeszow, Poľsko, 28.5.-3.6.2006 – prednáškový cyklus Principles of civil nuclear liability regime, 

Univerzita Rzeszow, v rámci programu Socrates/Erasmus Teacher mobility 

3. Osnabrück, Nemecko, 17. – 21. 11. 2015 – zahraničný študijný pobyt na European Legal Studies 

Institute (ELSI), Osnabrück University, Nemecko 

4. Brno, Česká republika, 9. - 15. 5. 2017, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Katedra 

občianskeho a obchodného práva 

5. Palma, Španielsko, 13. – 20. 6. 2017, Právnická fakulta, Universitat de les Illes Balears 

6. Olomouc, Česká republika, 26. – 30. 11. 2018, Právnická fakulta Univerzity Palackého v 

Olomouci, Katedra soukromého práva a civilního procesu, (vedecko-výskumný zahraničný pobyt) 

 

Lektorská činnosť: 

- lektorská činnosť pre Justičnú akadémiu SR Bratislava ako externý člen pedagogického 

zboru Justičnej akadémie SR 

- lektorská činnosť pre C. H. Beck 

 

Recenzovanie: 

- Recenzentka zborníka Monika Jurčová, Jozef Štefanko (eds.), Prostriedky nápravy v 

zmluvnom práve - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2017. - ISBN 978-

80-568-0026-3 

- recenzentka zborníka „Diskriminácia v zmluvnom práve“, (Jurčová, M., Olšovská, A., 

Štefanko, J. (eds.)), Bratislava, VEDA vydavateľstvo SAV, 2015, ISBN 978-80-8082-

835-6. 

- recenzentka monografie „Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového 

využívání jaderné energie“, Handrlica, J., UK Praha, PF, Praha 2014, 216 s., ISBN 

978-80-87975-07-7. 

- recenzentka učebnice Štefanková, N., Varga, P.: International private law. Trnava : 

Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2013, ISBN 978-80-8082-722-9 

- recenzentka učebnice Štefanková, N., Vladár V.: International commercial law. 

Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2013, ISBN 978-80-8082-723-6 

- recenzentka učebnice Štefanková, N., Vladár V.: Corporate law. Trnava : Trnavská 

univerzita, Právnická fakulta, 2013, ISBN ISBN 978-80-8082-724-3 

- recenzentka monografie Dulak, A., Dulaková-Jakubeková, D., Jurčová, M.: Zmluvy o 

prevode vlastníctva. C.H. Beck, ISBN 978-80-89603-18-3 

 

Editorstvo: 

- Kosnáčová, M., Olšovská, A., Štefanková, N. (eds.) Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2006, ISBN 80-

8082-064-3 

- Novotná, M., Jurčová, M. (eds.) Súkromné právo v európskej perspektíve. Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a 

Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011, ISBN 978-80-8082-477-8 
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- Novotná, M., Handrlica, J. (eds.) Konvergencia a divergencia zodpovednostných 

vzťahov jadrového a civilného práva. Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-102-1 

- Jurčová, M., Novotná, M. (eds.) Náhrada škody ako prostriedok nápravy v 

súkromnom práve, Damages as a remedy in private law, 2016, Leges, ISBN 978-80-

7502-154-0 

- Novotná, M., Zoričáková, V. Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti 

nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach 

slovenského a českého práva [print, electronic] - 1. vyd. - Bratislava : TINCT, 2021. - 

184 s. - ISBN 978-80-973837-3-2, ISBN 978-80-973837-4-9. 


