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: 13. 12. 2021
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname
I.2 Meno / Name
I.3 Tituly / Degrees
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
I.8 E-mailová adresa / E-mail address
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

Hlušák
Milan
JUDr., PhD.
1980
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 Lecturer
milan.hlusak@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16036

Právo / Law

0000-0002-9392-9788

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.
1

1
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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.c Odbor a program
/
II.b Rok / Year
Study field and
programme

Právnická fakulta, Univerzita
komenského v Bratislave / Faculty
of Law, Comenius University in
Bratislava

2003

Právo / Law

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

2020

Právo / Law

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
zaradenie / Occupation-position
Právnik / Lawyer
Právnik / Lawyer
Rozhodca / Arbitrator

Špecializovaný právny, Senior
manažér regulačného a
telekomunikačného práva /
poradcaSpecialized Legal
Advisor, Regulatory and Telecom
Law Senior Manager
Manažér infokomunikačného
práva, Senior manažér právnych
záležitostí / Info-communication

III.b Inštitúcia / Institution
Rada pre vysielanie a retransmisiu / Council
for Broadcasting and Retransmission
Slovenská sporiteľňa, a.s.

III.c Časové
vymedzenie /
Duration
6/2003 – 3/2004
4/2004 – 7/2007

Rozhodcovský súd Slovenskej bankovej
asociácie / Arbitration Court of the Slovak
Banking Association
T-Mobile Slovensko, a.s.

1/2005 – 7/2007

Slovak Telekom, a.s.

7/2010 – 12/2012

8/2007 – 6/2010

2
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Law Manager, Legal Affairs
Senior Manager
Advokátsky koncipient /
Registered Legal Trainee

Advokátska kancelária Juraj Köllner / Juraj
Köllner Law Office

Advokát

12/2012 – 5/2016

Advokátska kancelária Milan Hlušák / Milan
Hlušák Law Office
Generálny štátny radca / General Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
state counselor
republiky / Ministry of Justice of the Slovak
Republic

6/2016 – 5/2020

Odborný asistent
/ Assistant – University Lecturer

7/2020 –

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

6/2020 –

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.)
Preverovanie a hodnotenie vo
výučbe /

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

2004

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

2021

3
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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
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor
predmetu /
Study programme
Degree
/ Field of study
Name of the profile course
Občianske právo hmotné I / Civil Právo / Law
1. (Bc.)
Právo / Law
Law I
Občianske právo hmotné III /
Právo / Law
1. (Bc.)
Právo / Law
Civil Law III
Občianske právo hmotné IV /
Právo / Law
1. (Bc.)
Právo / Law
Civil Law IV
Občianske právo hmotné II / Civil Právo / Law
2. (Mgr.)
Právo / Law
Law II

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.a Názov študijného programu / Name of the study
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
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.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural
Study field to which it is assigned
procedure

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.

4
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5
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.1 Počet aktuálne vedených
prác
/ Number of currently
supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.a Bakalárske (prvý
stupeň)
/ Bachelor's (first
degree)

V.4.b Diplomové
(druhý stupeň)
/ Diploma (second
degree)

2

2

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

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

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.b Za posledných
VI.1.a Celkovo /
šesť rokov
Overall
/ Over the last six
years
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
45
41
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
0
0
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
45
45
research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
0
0
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti /
6
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Number of citations registered in the Web of Science or
Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

4

4

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

Schvaľovanie, účinky a niektoré ďalšie otázky zmieru v novom civilnom procese [in: Bulletin
slovenskej advokácie 3/2017]
O zmysle premlčania v civilnom práve [in: Súkromné právo 2/2019]
O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi [in: Súkromné právo 4/2020]
Právny záujem v civilnom sporovom procese [in Gešková, K. (ed.). Žalobné právo. Trnava :
Typi, 2021)
Limity a ďalšie problémy náhrady škody [in: Zoufalý, V. Zborník z Karlovarských právnických
dní. Prah : Leges, 2021]

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
Schvaľovanie, účinky a niektoré ďalšie otázky zmieru v novom civilnom procese [in: Bulletin
1.
slovenskej advokácie 3/2017]
2.
O zmysle premlčania v civilnom práve [in: Súkromné právo 2/2019]
3.
O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi [in: Súkromné právo 4/2020]
Právny záujem v civilnom sporovom procese [in Gešková, K. (ed.). Žalobné právo. Trnava :
4.
Typi, 2021)
Limity a ďalšie problémy náhrady škody [in: Zoufalý, V. Zborník z Karlovarských právnických
5.
dní. Prah : Leges, 2021]
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding
to the research/artistic/other outputs 7
Schvaľovanie, účinky a niektoré ďalšie otázky zmieru v novom civilnom procese [in: Bulletin
1.
slovenskej advokácie 3/2017], in: Maslák, M. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní. Praha : Wolters Kluwer, 2017.
Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme [in: Súkromné právo 5/2017], in: Melzer,
2.
F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (Svazek 9. § 2894-3081) : velký komentář. 1. vyd. Praha :
Leges, 2018
O postihu a zavinení - poznámka k článku profesora Gábriša "Pričítateľnosť (nielen) v
3.
trestnom a občianskom práve" [in: Justičná revue 8-9/2018], in: Števček, M. a kol. Občiansky
zákonník 1, komentár : § 1-450. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019

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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4.
5.

Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme [in: Súkromné právo 5/2017], in: Števček,
M. a kol. Občiansky zákonník 1, komentár : § 1-450. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019
Niekoľko úvah o subjektoch spotrebiteľskej ochrany [in: Acta Iuridica Olomucensia 1/2019],
in: Jurčová, M. a kol. Spotrebiteľské práv. Praha : Wolters Kluwer, 2021

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
APVV-17-0562 „Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem“ / „Contracts
1.
concluded through electronic platforms“, pozícia / position: riešiteľ / researcher
APVV-18-0443 „Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice
2.
versa)“ / „Labor law penetrations into other branches of private law (and vice versa)“, pozícia
/ position: riešiteľ / researcher
VEGA 1/0329/19 „Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku“ /
3.
„Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku ", pozícia / position: riešiteľ
/ researcher
VEGA 1/0535/19 „Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej
4.
osoby“ / „Compensation for non-pecuniary damage of secondary victims caused by the death
of a closed person“, pozícia / position: riešiteľ / researcher
APVV-20-0171 „Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a
na pomedzí zmluvného a vecného práva“ / „Competition of tort and quasi-delict claims in
5.
non-contractual relations and between contractual and substantive law“, pozícia / position:
riešiteľ / researcher
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
Name of the institution, board
pôsobenia / Duration
Predseda pracovnej skupiny pre
Ministerstvo spravodlivosti
2020 –
rekodifikáciu občianskeho práva
Slovenskej republiky /Ministry of
Justice of the Slovak Republic
Zakladajúci člen Českej a slovenskej skupiny Czech and Slovak group for tort
2019 –
pre deliktné právo a príbuzné odbory
law and related issues
Tajomník redakčnej rady / Secretary of the Časopis Súkormné právo (Wolters 2020 –
Editorial Board
Kluwer)

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.
8

8
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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
VIII.d Mobilitná
pôsobenia/po
schéma,
bytu (uviesť
pracovný kontrakt,
dátum odkedy
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
iné (popísať)
dokedy trval
/ Name of the institution
/ Address of the institution
/ Mobility scheme,
pobyt) /
employment
Duration
contract, other
(indicate the
(describe)
duration of
stay)
European Legal Studies Institute,
Universität Osnabrück
Max Planck Institute for
Comparative and International
Private Law

Süsterstraße 28, 49074
13. – 17. 5.
Osnabrück, Nemecko /
2019
Germany
Mittelweg 187, 20148
13. – 30. 10.
Hamburg, Nemecko / Germany 2019

Študijný pobyt
/ study stay
Študijný pobyt
/ study stay

9
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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
Prednášateľ na Justičnej akadémii Slovenskej republiky / Lecturer at the Judicial Academy of the Slovak
Republic
Člen výberovej komisie na výber sudcov / Member of Commission for the Selection of Judges

10

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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