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VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA - doktorandské štúdium (PhD.) Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (2014-2017)
- rigorózna skúška (JUDr.), Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (2017)
- vysokoškolské (Bc, a Mgr.), Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (2009-2014)
NAJVÝZNAMNEJŠIA VEDECKÁ ČINNOSŤ

- projekt APVV-14-0061 s názvom „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného
práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“, doba riešenia projektu 2015 – 2019, člen
riešiteľského kolektívu
- projekt VEGA č. 1/0329/19 s názvom „Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese
na Slovensku“, doba riešenia projektu 2019 - 2021, zástupca vedúcej projektu
- 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“, člen riešiteľského kolektívu

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE 1. 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.
2. MASLÁK, M., JAKUBÁČ, R. Zákon o pozemkových spoločenstvách. Komentár. Praha :
Wolters Kluwer ČR, 2019, 436 s. ISBN 978-80-7598-432-6.
3. MASLÁK, M. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Komentár. Praha : Wolters
Kluwer ČR, 2017, 496 s. ISBN 978-80-7552-898-8.
4. HURDÍK, J., MASLÁK, M. Identita Európy – základy a východiská. In Evropské soukromé
právo v čase a prostoru. Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8648-7, s. 1351.
Za článok „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní“ získal 1. miesto v
publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019. Zároveň za články
„Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva“ a
„(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na
rozhodcovskom súde“ získal 3. miesta v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za
roky 2017 a 2018.
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