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: 27. 2. 2022
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Nevolná

I.2 Meno / Name

Zuzana

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
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

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta/Trnava
University in Trnava, Faculty of Law
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
odborná asistentka na Katedre občianskeho a obchodného
práva/Assistant Professor at the Department of Civil and
Commercial Law
zuzana.nevolna@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8766?do=filterFormsubmit&name=Zuzana&surname=Nevoln%C3%A1&university=
713000000&faculty=713050000&sort=surname&employment_
state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
právo/law

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.

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.b Rok / Year

Univerzita Komenského Bratislava, 1993
Právnická fakulta/Comenius university
in Bratislava, Faculty of Law
Univerzita Komenského Bratislava, 1997
Právnická fakulta/Comenius university
in Bratislava, Faculty of Law

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
odborná asistentka/assistant
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
profesor
fakulta/Trnava University in Trnava, Faculty of
Law
advokátka/lawyer
advokátska kancelária/ law firm
komerčná právnička/commercial
lawyer
právny čakateľ /legal trainee

komerčná právnická kancelária/commercial law
firm
komerčná právnická kancelária/commercial law
firm

II.c Odbor a program /
Study field and
programme

právo/law

obchodné
právo/commercial law

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
2001 - doteraz

2004 - 2014
1998 - 2003
1994 - 1997

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 /
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution
Activity description, course name,
other
Akreditovaný vzdelávací program
PDCS, o.z. Partners for Democratic Change
ďalšieho vzdelávania „Participatívne Slovakia
postupy vo vzdelávaní
dospelých“/Accredited continuing
education program „Participatory
practices in adult education“

IV.c Rok / Year
2017

2
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Vzdelávanie orientované na
študenta
Kvalita dištančného vzdelávania
Akademická integrita
Otvorme vysoké školy svetu

Študentská rada vysokých škôl v spolupráci so
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké
školstvo
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké
školstvo
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké
školstvo
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké
školstvo

9. 4. 2021

16. 4. 2021
1. 6. 2021
25. 6. 2021

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

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

1

0

0

100

2

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
Obchodné právo I/ Commercial Law
právo/law
2. (Mgr.)
právo/law
I
Obchodné právo II/Commercial Law
právo/law
2. (Mgr.)
právo/law
II
Podnikateľské právo/Business Law právo/law
1. (Bc.)
právo/law

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.a Celkovo /
Overall

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

76

36

0

0

154

71
4
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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.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

12

9

3

2

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

Zastúpenie v obchodnom práve In: Jurčová, M., Pavelková, B., Nevolná, Z., Olšovká, A., Smyčková, R.
Zastúpenie v súkromnom práve. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-420-9
Podnikanie v cestovnom ruchu In: Jurčová, M. a kol. Právo cestovného ruchu. Bratislava: C. H. Beck,
2014. ISBN 978-80-89603-27-5
Škrinár, A., Nevolná, Z., Kvokačka, L. Fundamentals of Slovak Commercial Law, Plzeň: Aleš Čeněk,
2009. ISBN 978-80-7380-222-6
Škrinár, A., Nevolná, Z., Jurčová, M., Kvokačka, L. Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
ISBN 978-80-7380-365-0
Selected aspects of the contract for the transfer of a business share In Pravo i suspiľstvo, vol 10,
2019. ISSN 2410-4787

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
Zastúpenie v obchodnom práve In: Jurčová, M., Pavelková, B., Nevolná, Z., Olšovská, A., Smyčková, R.
1.
Zastúpenie v súkromnom práve. Praha : C. H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-836-8
Commercial law and social norms In: Jurčová, M. et al. Social function of private law and its
2.
proliferation by applying the principles of European private law. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-807502-337-7
Kubíček, P., Škrinár, A., Nevolná, Z. a kol. Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-803.
7380-847-1
Vybrané aspekty zodpovednosti konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným pri výkone funkcie z
pohľadu ochrany veriteľov In: Eichlerová, K. a kol. (edc.) Rekodifikace obchodního práva - pět let
4.
poté. Svazek 1.: Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. Praha : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-807598-426-5
Niekoľko úvah o ochrane slabšej strany v obchodnoprávnych vzťahoch a budúcnosti jej právnej
úpravy In: Vítová, B., Černý, M. (edc.) Olomoucké právnické dny 2019: sborník příspěvků z
5.
mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2019. Olomouc : Iuridicum
Olomoucense, 2019. ISBN 978-80-88266-48-8
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
Výstup: Ochrana slabšej strany v obchodnoprávnych vzťahoch ako jeden z prostriedkov posilňovania
sociálnej funkcie súkromného práva. In: Fontes iuris. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku 1.
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2017. ISBN 978-83-8111-016-7. Citácia: DOBROVODSKÝ, R. Der
Schutz des Schwächeren im slowakischen Zivilrecht. In Osteuropa Recht, Jahrg. 66, Heft 1, 2020, s.
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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109. ISSN 0030-6444
2.

3.
4.

5.

Výstup: Fundamentals of Slovak commercial law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-222-6.
Citácia: GUBINIOVA, K., BARTAKOVA PAJTINKOVA, G., MRUSKOVICOVA, J., TREĽOVA, S. Appraisal of
driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak Republic. In Procedia Engineering, vol.
192, 2017, p. 277-282. ISSN 1877-7058. - WOS. – SCOPUS
Výstup: Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. Citácia: ŻABA, M. Skutki transgranicznego łączenia
się spółek kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck, 2019, s. xxvii, 129. ISBN 978-83-8158-884-3
Výstup: Obchodné právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. Citácia: STACHO, Z., GUBINIOVA, K., BARTAKOVA,
G.P. Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in
Slovak Republic. In Economic Annals-XXI, Vol. 9-10, 2015, p. 78-82. ISSN 1728-6220. - SCOPUS
Výstup: Podnikanie v cestovnom ruchu In: Jurčová, M. a kol. Právo cestovného ruchu. Bratislava: C. H.
Beck, 2014. Citácia: 2017 [1] PETRAS, R. Long-term development of concept of tourism legislation in
the Czech Republic. In: Pachrova, S., Linderova, I., Dolezalova, M. Topical issues of tourism: Tourism
as a crossroads of knowledge. Jihlava: Coll Polytechnics Jihlava, 2017, p. 296-304. ISBN 978-8088064-30-5. - WOS

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 VEGA MŠ SR č. 1/0571/19 „Dispozície s obchodným podielom“, doba riešenia 2019 – 2021,
1.
zodpovedná riešiteľka/Project VEGA "Transactions in the company´s shares"
Projekt APVV-18-0337 „Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným,
insolvenčným a trestným právom“, doba riešenia 2019 - 2022, členka riešiteľského kolektívu/Project
2.
APVV "Liability of members of the bodies of companies between corporate, insolvency and criminal
law"
Projekt VEGA MŠ SR č. 1/0269/2020 "Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja", členka
3.
riešiteľského kolektívu/Project VEGA "Legal aspects of contractual support for teaching and
development"
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, členka
4.
riešiteľského kolektívu/Project APVV "Proliferation of the social function of the Slovak private law by
the application of European private law principles"
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
5.
spotrebiteľov“, doba riešenia 2015 - 2018, členka riešiteľského kolektívu; Project VEGA "Breach of
contractual obligations and non-fulfillment of debt in private law and their consequences - analysis
and creation of terminological and systematic justified and uniform system of remedies for
contracting parties of entrepreneurs, non-entrepreneurs and consumers"

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
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.

6
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VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

Trnavská univerzita v Trnave,
Prodekanka pre vzdelávanie/Vice-dean for
Právnická fakulta/Trnava University in
Education
Trnava, Faculty of Law
Prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
kvalitu/Vice-rector for Education, Accreditation
university in Trnava
and Quality
Trnavská univerzita v Trnave,
Členka vedeckej rady fakulty/Member of the
Právnická fakulta/Trnava University in
Scientific Board of the Faculty
Trnava, Faculty of Law
Členka vedeckej rady univerzity/Member of Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
the Scientific Board of the University
University in Trnava
Trnavská univerzita v Trnave,
Členka akademického senátu fakulty/Member
Právnická fakulta/Trnava University in
of the Academic Senate of the Faculty
Trnava, Faculty of Law
Členka
akademického
senátu
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
univerzity/Member of the Academic Senate of
University in Trnava
the University
Predsedníčka Etickej komisie Trnavskej
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
univerzity v Trnave/Head of the Ethics
University in Trnava
Committee of the Trnava University in Trnava
Predsedníčka Disciplinárnej komisie Právnickej Trnavská univerzita v Trnave,
fakulty/Head of the Disciplinary Committee of Právnická fakulta/Trnava University in
the Faculty of Law
Trnava, Faculty of Law
Predsedníčka Rady pre vnútorné hodnotenie
kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
univerzity v Trnave/Head of the Council for
University in Trnava
Internal Evaluation of the Quality of Higher
Education at the Trnava University in Trnava
Členka komisie pre rigorózne skúšky v odbore
Trnavská univerzita v Trnave,
obchodné právo/Member of the Committee
Právnická fakulta/Trnava University in
for Rigorous Examinations in the Field of
Trnava, Faculty of Law
Commercial Law
Členka
Slovenskej
advokátskej Slovenská advokátska komora/ The
komory/Member of the Slovak Bar Association Slovak Bar Association
Členka redakčnej rady Ročenky Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave/Member Trnavská univerzita v Trnave,
of the Editorial Board of the Year Book of the Právnická fakulta/Trnava University in
Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, Faculty of Law
Trnava
Členka odborovej komisie doktorandského
Trnavská univerzita v Trnave,
štúdia pre študijný odbor 3.4.11. občianske
Právnická fakulta/Trnava University in
právo/Member of the Doctoral Study Field
Trnava, Faculty of Law
Committee for the Study Field 3.4.11 Civil Law
Členka výberovej komisie pre výberové
konania na funkciu sudcu a pre výberové
Ministerstvo spravodlivosti
konania na funkciu predsedu súdu/Member of
SR/Ministry of Justice of the SR
the Selection Committee for Competitions for
the Position of Judge and for Competitions for

VII.c Časové
vymedzenia pôsobenia
/ Duration
2003 - 2011, následne
2016 - august 2019
august 2019 - doteraz
2003 - 2011, následne
2019 - doteraz
2019 - doteraz
2002 - 2003, následne
2013 – 2016
2013 – 2016

2019 – doteraz

2016 – 2019

2021 – doteraz

2002 – doteraz

2004 – doteraz

2018 – doteraz

2007 - 2010, následne
2017 – 2021

2019 – doteraz

7
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the position of President of the Court
Predsedníčka interného právnického tímu
Trnavská univerzita v Trnave/Trnava
univerzity/Chairwoman of the University´s
University in Trnava
Internal Law Team
Trnavská univerzita v Trnave,
Správkyňa Nadácie Štefana Lubyho
Právnická fakulta/Trnava University in
Trnava, Faculty of Law
Trnavská univerzita v Trnave,
Členka Nadácie Štefana Lubyho
Právnická fakulta/Trnava University in
Trnava, Faculty of Law

december 2021 –
doteraz
2014 -2020
2013 – 2014, následne
2020 – doteraz

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)

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
- recenzentka viacerých publikácií/reviewer of several publications,
- edičná činnosť/ publishing activity,
- posudzovateľka projektov VEGA/VEGA projects assessor,
- posudzovanie rigoróznych prác/assessment of rigorous theses,
- školenie a oponovanie dizertačných prác/advising and opposing of dissertation theses,
- organizácia vedeckej činnosti/organization of scientific activities
Ocenenia:
- október 2017 – udelenie jubilejnej medaily Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia
obnovenia činnosti TU v Trnave, udelenie rektorom na slávnostnej akadémii TU dňa 12. 10. 2017 /
October 2017 – Trnava University in Trnava jubilee medal, award bestowed in the occasion of the 25th
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Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

-

anniversary of rebirth of the Trnava University in Trnava. Awarded by the Rector on the ceremonial
academy on the 12. 10. 2017,
jún 2018 – udelenie „Pamätnej medaily Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – Pacta sunt
servanda“/June 2018 – „Memorial Medal of Faculty of Law Trnava University in
Trnava – Pacta sunt servanda“
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