Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update: 5.2.2022
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Maslák

I.2 Meno / Name

Marek

I.3 Tituly / Degrees

JUDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta,
Trnavská univerzita v Trnave/ Department of Civil and
Commercial Law, Faculty of Law, Trnava University in Trnava
Kollárova 10, 917 01 Trnava
Odborný asistent / Assistant - University Teacher

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

marek.maslak@truni.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/28249?do=filterFormsubmit&name=Marek&surname=Masl%C3%A1k&university=71
3000000&faculty=713050000&sort=surname&employment_st
ate=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Právo/Law

0000-0001-8043-9811

1

Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

II.b Rok / Year

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta / Faculty of Law, Trnava
University in Trnava
Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta / Faculty of Law,
Trnava University in Trnava
Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta / Faculty of Law,
Trnava University in Trnava

II.c Odbor a program /
Study field and
programme
Právo/Law

Právo/Law

Právo/Law

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.c Časové vymedzenie
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
/ Duration
Odborný asistent / Assistant Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta /
University Teacher
Faculty of Law, Trnava University in Trnava
Advokát/Advocate
Samostatný výkon advokácie / Independent
practice of advocacy
Advokátsky koncipient/ Lawyer
Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s. r. o.
trainee
Advokátsky koncipient/ Lawyer
Consilior Iuris s.r.o.
trainee

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other
rigorózna skúška (JUDr.) / rigorous
exam (JUDr.)
absolvovanie prednášky na tému
“Vecné bremená (vrátane
procesných súvislostí)”/ attending

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
/ Faculty of Law, Trnava University in Trnava
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno/
Masaryk University, Faculty of Law, Brno

2
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the lecture "Encumbrances
(including procedural contexts)"
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Občianske právo procesné I
Právo/Law
Magisterský/M Právo/Law
aster
Občianske právo procesné II
Právo/Law
Magisterský/M Právo/Law
aster
Občianske právo hmotné II
Právo/Law
Bakalársky/Bac Právo/Law
helor

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

0

5

0

0

20

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study

Právo/Law
Právna klinika pre občanov mesta
Trnava I
Právo/Law
Právna klinika pre občanov mesta
Trnava I

Bakalársky/Bac Právo/Law
helor;
Magisterský/M
aster´s
Bakalársky/Bac Právo/Law
helor;
Magisterský/M
aster´s

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.a Celkovo /
Overall

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

70

61

0

0

47

42

1

1
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VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

14

10

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.
2.
3.
4.

5.

MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár. Praha : Wolters Kluwer
ČR, 2019, 436 s. ISBN 978-80-7598-432-6.
MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a
usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). Bratislava : Wolters
Kluwer SR, 2020, 132 s. ISBN 978-80-571-0229-8.
MASLÁK, M. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár. Praha : Wolters Kluwer ČR,
2017, 496 s. ISBN 978-80-7552-898-8.
MASLÁK, M. Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní. In Bulletin slovenskej
advokácie, ISSN 1335-1079, 2019, č. 1 – 2, s. 21 - 26.
MASLÁK, M. The application of European values and principles of European private law with an
emphasis on the social function of Slovak private law. In Social function of private law and its
proliferation by applying the principles of European private law. Praha : Leges, 2019. ISBN 978-807502-337-7, p. 17-46.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár. Praha : Wolters Kluwer
1.
ČR, 2019, 436 s. ISBN 978-80-7598-432-6.
MASLÁK, M. Pozemkové úpravy z právneho hľadiska (vrátane problematiky záhradkových osád a
2.
usporiadania vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli na obce a VÚC). Bratislava : Wolters
Kluwer SR, 2020, 132 s. ISBN 978-80-571-0229-8.
MASLÁK, M. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár. Praha : Wolters Kluwer ČR,
3.
2017, 496 s. ISBN 978-80-7552-898-8.
MASLÁK, M. Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní. In Bulletin slovenskej
4.
advokácie, ISSN 1335-1079, 2019, č. 1 – 2, s. 21 - 26.
MASLÁK, M. The application of European values and principles of European private law with an
emphasis on the social function of Slovak private law. In Social function of private law and its
5.
proliferation by applying the principles of European private law. Praha : Leges, 2019. ISBN 978-807502-337-7, p. 17-46.
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
2018 [1] CHOVANCOVÁ, K. Consumer arbitration and subtle variances in its effectiveness in selected
1.
EU Member States (Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany). In Review of Central and East
European Law, vol. 43, iss. 2, 2018, p. 197-231. ISSN 0925-9880. – WOS
2017 [3] DOBROVODSKÝ, R. Prozessrechtliche Aspekte des Schutzes der Reisenden nach der Reform
2.
des Zivilprozessrechts in der Slowakei ab 1. Juli 2016. In Saria, G. (Hrsg.) Tourismusrecht. Jahrbuch
2017. Wien : NWV, 2017, S. 174. ISBN 978-3-7083-1189-0
5

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
7 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
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3.
4.
5.

2015 [3] ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník 2 : komentár. Praha : C.H. Beck, 2015, s. 1975. ISBN
978-80-7400-597-8
2015 [4] FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 3. zväzok. Bratislava; Žilina : Eurokódex,
2015, s. 727. ISBN 978-80-8155-041-6.
2016 [4] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok. Bratislava; Žilina :
Eurokódex, 2016, s. 70,222,223. ISBN 978-80-8155-067-6

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
Projekt APVV-14-0061 s názvom „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri
uplatňovaní zásad európskeho práva“, doba riešenia projektu 2015 – 2019, pozícia člen riešiteľského
kolektívu, zodpovedná riešiteľka doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD./The project APVV-14-0061 entitled
1.
"Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho
práva", the period of resolution of the project 2015-2019, position of member of the research team,
responsible solver doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
Projekt VEGA č. 1/0329/19 s názvom „Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na
Slovensku“, doba riešenia projektu 2019 - 2021, pozícia: zástupca vedúcej projektu, vedúca projektu
JUDr. Katarína Gešková, PhD./Project VEGA No. 1/0329/19 entitled " Žalobné právo v
2.
rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku ", the time of resolution of the project 2019 - 2021,
position: substitute of project leader, project leader JUDr. Katarína Gešková, PhD.
.
Projekt VEGA č. 1/0094/15 s názvom „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“, pozícia člen riešiteľského kolektívu, vedúca projektu doc. JUDr. Monika Jurčová,
3.
PhD./Project VEGA No 1/0094/15 entitled "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", position of member of the research team, head of the project doc. JUDr. Monika
Jurčová, PhD.
4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Tajomník Katedry občianskeho a obchodého
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
2018 práva / Department Secretary
University in Trnava
8

Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.

7

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Člen Slovenskej advokátskej komory / Member
of the Slovak Bar Association
Správca fakultného konferenčného portálu /
Faculty conference portal administrator
Katedrový správca informačného
akademického systému vrátane systému
záverečných prác / Departmental
administrator of the information academic
system, including the system of final theses

Slovenská advokátska komora /
Slovak Bar Association
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
2018 University in Trnava
Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave / Faculty of Law, Trnava
2017 – 2020
University in Trnava

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)

8
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
Ocenenie príspevku „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní“ (Bulletin slovenskej advokácie, č.
1-2/2019) Slovenskou advokátskou komorou 1. miestom v rámci publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej
advokácie za rok 2019 / The Slovak Bar Association awarded 1st place in the publication competition of the
Bulletin of Slovak Advocacy for 2019.
Ocenenie príspevku „(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatní svoje právo na
rozhodcovskom súde, ktorý nemal právomoc rozhodovať“ (Bulletin slovenskej advokácie, č. 4/2018) Slovenskou
advokátskou komorou 3. miestom v rámci publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2018 / The
Slovak Bar Association awarded 3rd place in the publication competition of the Bulletin of Slovak Advocacy for
2018.
Ocenenie príspevku „Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do Dedičstva“ (Bulletin
slovenskej advokácie, č. 12/2017) Slovenskou advokátskou komorou 3. miestom v rámci publikačnej súťaže
Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2017 / The Slovak Bar Association awarded 3rd place in the publication
competition of the Bulletin of Slovak Advocacy for 2017.
Poďakovanie za vykonanú prácu v prospech rozvoja fakulty zo strany dekanky Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave zo dňa 29.6.2017 / Acknowledgment of the Dean of the Faculty of Law of the Trnava University
in Trnava in favor of the development of the faculty dated 29 June, 2017
Poďakovanie dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rozvoj právnického vzdelávania na
fakulte zo dňa 6. 11. 2019 / Acknowledgment of the Dean of the Faculty of Law of the Trnava University in Trnava
for the development of legal education at the Faculty dated 6 November 2019.
prednášková činnosť pre regionálne vzdelávacie centrá v rámci Asociácie vzdelávania samosprávy / lecture activity
for regional education centers within the Association of Self-Government Education
prednášková činnosť pre AKADÉMIA, s. r. o. / lecture activity for AKADÉMIA, s. r. o.
prednášková činnosť pre vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o. / lecture activity for publishing house Wolters
Kluwer SR s. r. o.
prednášková činnosť v oblasti pozemkového práva pre realitných maklérov / lecture activity in the field of land
law for real estate agents
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Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.
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