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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:

10. 12. 2021

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Lacko

I.2 Meno / Name

Miloš

I.3 Tituly / Degrees

doc. JUDr. PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1977

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave / Department of
Labour Law and Social Security Law, Faculty of Law, Trnava
University in Trnava

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

Kollárova 10, 91701 Trnava
Docent / Associate professor
milos.lacko@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8760

Právo / Law
https://orcid.org/0000-0002-8183-1820

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.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and
programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
Právnická fakulta Univerzity
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
Komenského Bratislava /
druhého stupňa / Second
Faculty of Law, Comenius University in
degree of higher education
Bratislava
II.3 Vysokoškolské vzdelanie Právnická fakulta Trnavskej univerzity v
tretieho stupňa / Third
Trnave / Faculty of Law, Trnava
degree of higher education University in Trnava
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v
II.4 Titul docent / Associate
Trnave / Faculty of Law, Trnava
professor
University in Trnava
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

2001

Právo / Law

2008

Pracovné právo /
Labour law

2012

Pracovné právo /
Labour law

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
odborný referent na odbore
nemocenského poistenia /
Sociálna poisťovňa, ústredie/ Social insurance,
professional officer in the field of
headquarters
health insurance
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR/
hlavný štátny radca
The Ministry of Labour, Social Affairs and Family
of the Slovak Republic
Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej
docent/ associate professor
Univerzity v Trnave / Department of Labour Law
and Social Security Law, The Faculty of Law of
the Trnava University in Trnava

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
2001 - 2003

Jún 2008 – Júl 2009 /
June 2008 – July 2009

od 2012 / since 2012

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

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year
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školenie e-learning - systém Moodle
Trnavská univerzita v Trnave / Trnava Universtity
/ e-learning training - Moodle
in Trnava
system

2018

prednáška na tému "Motivácia a
aktivizácia vysokoškolských
študentov"

Trnavská univerzita v Trnave / Trnava Universtity
in Trnava

2020

prednáška na tému "Rozvíjanie
pedagogických spôsobilostí
vysokoškolských učiteľov"

Trnavská univerzita v Trnave / Trnava Universtity
in Trnava

2020

Vzdelávanie „Modriny na duši II.“
v rozsahu 6 akad. hodín

Centrum Slniečko, n.o. (Nitra)

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“ /
online training course for teachers
of TU, Faculty of Law under the
common title "Ethical aspects in the
process of teaching law" - within
the series of lectures "Ethical
dilemmas of teachers of the law"
Vzdelávacie kurzy pre vyučujúcich a
študentov doktorandského štúdia
tému „Rozvíjanie pedagogických
spôsobilostí vysokoškolských
učiteľov“ a „Preverovanie a
hodnotenie vo vysokoškolskej
výučbe“/ Educational courses for
teachers and doctoral students on
the topic "Development of
pedagogical skills of university
teachers" and „Verification and
evaluation in higher education“
Vzdelávací kurz pre vyučujúcich a
študentov doktorandského štúdia
na tému „Učebné činnosti
vysokoškolských študentov“ /
Educational course for teachers and
doctoral students on the topic
"Teaching activities of university
students"

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav
štátu a práva SAV Bratislava / Mgr. Mgr. Lucia
Berdisová, PhD., LL.M., Institute of State and Law
of the Slovak Academy of Sciences Bratislava

2021

Trnavská univerzita v Trnave, lektor kurzu: Ing.
Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave /
Trnava University in Trnava, course lecturer: Ing.
Mgr. Jozef Strakoš, PhD. - methodologists of the
Department of Pedagogy and Social Pedagogy,
Faculty of Education, Comenius University in
Bratislava

2020

Trnavská univerzita v Trnave, lektor kurzu: Ing.
Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave /
Trnava University in Trnava, course lecturer: Ing.
Mgr. Jozef Strakoš, PhD. - methodologists of the
Department of Pedagogy and Social Pedagogy,
Faculty of Education, Comenius University in
Bratislava

2021
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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
Pracovné právo II./ Labour Law II.
Právo / Law
2.
Právo / Law

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
Doktorandský študijný program Pracovné právo / Doctoral study
3.
Právo / Law
program Labour Law

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
Pracovné právo / Labour Law
Právo / Law

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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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)

7

4

0

49

21

4

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 sociálneho zabezpečenia /
Právo / Law
1.
Právo / Law
Social Security Law
Sociálnoprávna ochrana študentov /
Právo / Law
1.
Právo / Law
Social law protection of students
Praktické štúdie z práva sociálneho
zabezpečenia / Practical studies in
Právo / Law
1.
Právo / Law
social security law
Medzinárodné a európske právo
sociálneho zabezpečenia /
Právo / Law
1.
Právo / Law
International and European social
security law
Pracovné právo /Labour Law
Právo / Law
2.
Právo / Law
Právo sociálneho zabezpečenia /
Doktorandský program /
Pracovné právo /
3.
Social Security Law
Doktorand programme
Labour 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

127

45

1

1

285

55
5
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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

3

3

50

16

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

2.

3.
4.
5.

AAA Miloš Lacko : Sociálnopoisťovacie právne vzťahy ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Štefko].
- 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 191 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-107-6.
AAB Miloš Lacko : Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia ; [recenzenti: Ján Matlák, Andrea
Olšovská]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2013. - 207 s. - ISBN 978-808082-750-2.
AAA Miloš Lacko : Materská a rodičovská dovolenka ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Ján Matlák,
Martin Štefko]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 160 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-191-5.
AAA Miloš Lacko : Slovak Republic. - [1st ed.]. - Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International,
2014. - 118 p. - (International encyclopaedia of laws, Social security law, suppl. 95). - ISBN 978-90654-4939-9.
AAB Miloš Lacko : Hmotné zabezpečenie v starobe [recenzenti Helena Barancová, Ján Matlák]. - [1.
vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 120 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-65-7.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
AAA Miloš Lacko: Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca ; [recenzenti: Martin Štefko, Viktor
1.
Križan, Jana Žulová]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - 110 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-366-7.
AAA Miloš Lacko: Materská a rodičovská dovolenka ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Ján Matlák,
2.
Martin Štefko]. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2016. - 160 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-191-5.
AAA Miloš Lacko (35%) Vojtko, J. (31%), Križan, V. (34%) : Teoreticko-aplikačné implikácie
3.
cezhraničného vysielania ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Bulla]. - 1. vyd. - Praha : Leges,
2017. - 121 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-242-4.
ADM Miloš Lacko: Information bidding for old-age pension savings. In: : The Lawyer quarterly. - ISSN
4.
1805-8396. - Vol. 8, iss. 3 (2018), p. 241-253. - SCOPUS.
AFD Miloš Lacko: Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jaj úhrada = Cross-border
5.
provision of healthcare and its reimbursement. In: : Zdravotná spôsobilosť zamestnancov. - Košice :
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. - ISBN 978-80-8152-891-0. - S. 136-160.
VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
AAA Miloš Lacko : Sociálnopoisťovacie právne vzťahy ; [recenzenti: Andrea Olšovská, Martin Štefko].
- 1. vyd. - Praha : Leges, 2015. - 191 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-107-6.
1.
19 ohlasov celkovo:
2021 [3] KRIŽAN, V. Obstacles to work due to childcare. In ed. Hekimler, A. Festschrift für Otto Kaufmann
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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Armağanı. - Istanbul : Legal yayincilik san. ve tic. ltd. şti., 2021, s. 352,358,361 ISBN 978-605-315-920-9
2020 [3] KRIŽAN, V. Provision of income in case of temporary incapacity of the employee - Slovak perspective.
In Löschnigg, G. - Melzer-Azodamloo, N. (Hrsg.) Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im
internationalen Vergleich. Wien : OGB Verlag, 2020, S. 123,127. ISBN 978-3-99046-488-5
2020 [3] KRIŽAN, V. Provision of income in case of temporary incapacity of the employee - Slovak perspective.
In Löschnigg, G. - Melzer-Azodamloo, N. (Hrsg.) Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im
internationalen Vergleich. Wien : OGB Verlag, 2020, S. 123,127. ISBN 978-3-99046-488-5
2020 [4] KRIŽAN, V. Prekážky v práci kvôli starostlivosti o deti. In Lacko, M. (ed.) Európsky socilny model a
jeho úlohy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 103,109,114. ISBN 978-80-568-0204-5
2020 [4] MATLÁK, J. – TREĽOVÁ, S. Sociálne postavenie študenta z hľadiska zmluvnej voľnosti. In Olšovská, A.
(ed.) Zmluvná autonómia v súkromnom / pracovnom práve [elektronický dokument]. Bratislava : Wolters
Kluwer SR, 2020, s. 80,84,88. ISBN 978-80-571-0308-0
2020 [4] SKALICKÝ, T. Niektoré aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. In Justičná revue,
roč. 72, č. 11, 2020, s. 1379. ISSN 1335-6461
2020 [4] HLUŠÁK, M. Náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti a regresný nárok
zamestnávateľa voči škodcovi. In Justičná revue, roč. 72, č. 2, 2020, s. 218. ISSN 1335-6461

AAB Miloš Lacko : Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia ; [recenzenti: Ján Matlák, Andrea
Olšovská]. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej
univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2013. - 207 s. - ISBN 978-808082-750-2.
19 ohlasov celkovo:

2.

2021 [3] GÁBRIŠ, T. – GREGUŠ, J. Práva a povinnosti v profesionálnom športe ; [recenzenti: Ladislav Križan,
Andrej Poruban]. - Praha : LEGES, 2021, s. 238,257. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-525-8
2020 [3] KRIŽAN, V. Provision of income in case of temporary incapacity of the employee - Slovak perspective.
In Löschnigg, G. - Melzer-Azodamloo, N. (Hrsg.) Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Arbeitsunfall im
internationalen Vergleich. Wien : OGB Verlag, 2020, S. 120,127. ISBN 978-3-99046-488-5
2018 [3] KRIPPEL, M. Právo na primeraný príjem v starobe premietnutý v zákonnej konštrukcii sumy
starobného dôchodku. In Barancová, H. (ed.) Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. Praha : Leges,
2018, s. 213,222. ISBN 978-80-7205-325-4
2018 [4] BARINKOVÁ, M. Osoba so zdravotným postihnutím a úskalia jej zrozumiteľnosti v právnej
terminológii. In Studia iuridica Cassoviensia, roč. 6, č. 1, 2018, s. 99,97. ISSN 1339-3995. Dostupné na:
2017 [3] GREGUŠ, J. Náhradné materstvo a materská dovolenka. In Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 25, č.
1, 2017, s. 168. ISSN 1210-9126

ACA Miloš Lacko : Slovak social security law ; [reviewed: Ján Matlák]. - [1st ed.]. - Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - 111 p. - (Schola et ius). - ISBN 978-80-7380-259-2.
12 ohlasov celkovo:

3.

4.

2021 [3] GÁBRIŠ, T. – GREGUŠ, J. Práva a povinnosti v profesionálnom športe ; [recenzenti: Ladislav Križan,
Andrej Poruban]. - Praha : LEGES, 2021, s. 237,257. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-525-8
2019 [3] GÁBRIŠ, T. Slovakia : [sports law]. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2019, p. 146,240.
ISBN 978-90-411-1754-0
2017 [3] GREGUŠ, J. Náhradné materstvo a materská dovolenka. In Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 25, č.
1, 2017, s. 171. ISSN 1210-9126
2016 [4] GREGUŠ, J. Aktuálne otázky platenia poistného na verejné zdravotné poistenie. In Weissová, T.
(zost.) Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. Bratislava : SAP, 2016, s. 135,142.
ISBN 978-80-89607-50-1
2014 [3] BARANCOVÁ, H. – OLŠOVSKÁ, A. Labour law in the Slovak Republic. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
International, 2014, s. 212. ISBN 978-90-411-5423-1
2014 [3] KROŠLÁK, M. Slovak Republic. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014, p. 147,149. ISBN
978-90-654-4944-3
2014 [3] GYULAVÁRI, T. Trap of the past: why economically dependent work is not regulated in the member
states of Eastern Europe. In European Labour Law Journal, vol. 5, no. 03-04, 2014, s. 277. ISSN 2031-9525.
2013 [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak constitutional system. Prague : Leges, 2013, p. 123,126. ISBN
978-80-87576-97-7
2013 [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak constitutional system. Łódź : Księży młyn, 2013, p. 158, 161.
ISBN 978-83-7729-189-4

AFB Miloš Lacko : Ústavnoprávny rozmer sociálneho zabezpečenia. In: : Dôstojnosť ľudskej osoby v
7
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pracovnom práve. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-808082-312-2. - 29 s.
Ohlasy v celkovom počte 10:
2016 [4] DOBROVODSKÝ, R. K prevenčnej a sanačnej funkcii rodinnoprávnej úpravy od 1.1. 2016. In Sociálna
prevencia, roč. 11, č. 2, 2016, s. 33. ISSN 1336-9679
2015 [3] DOBROVODSKÝ, R. Aktuálne medzinárodné procesné garancie ochrany práv detí. In Zámožík, J. Uhliarová, M. (eds.) Súčasné vývojové tendencie princípov a pravidiel nadnárodného, európskeho a
národného civilného procesu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 106,113. ISBN 978-80-7380-582-1
2015 [4] DOBROVODSKÝ, R. K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného
protokolu k dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností). 2. časť. In Súkromné právo, roč. 1,
č. 3, 2015, s. 15. ISSN 1339-8652
2014 [3] BARANCOVÁ, H. – OLŠOVSKÁ, A. Labour law in the Slovak Republic. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
International, 2014, s. 212. ISBN 978-90-411-5423-1
2014 [3] KROŠLÁK, M. Slovak Republic. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014, p. 147,149. ISBN
978-90-654-4944-3

AAB Miloš Lacko : Hmotné zabezpečenie v starobe ; [recenzenti Helena Barancová, Ján Matlák]. - [1.
vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 120 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-65-7.
12 ohlasov celkovo:

5.

2017 [3] MATLÁK, J. Aktuálne otázky v systéme dôchodkového poistenia. In Gregorová, Z. (ed.) Pracovní právo
2016 [elektronický dokument]. Brno: Masarykova univerzita, 2017, [s. 236]. ISBN 978-80-210-8528-2
2017 [4] OLŠOVSKÁ, A. a kol. Kolektívne pracovné právo s praktickými prákladmi. Bratislava : Friedrich Ebert
Stiftung, 2017, s. 24,274. ISBN 978-80-89149-54-4. – ISBN 978-80-89149-55-1 (online)
2016 [3] EGOROV, A. - WUJCZYK, M. (eds.) The right to social security in the constitutions of the world :
Broadening the moral and legal space for social justice. Geneva : ILO, 2016, p. 231,232. ISBN 978-92-2130400-5
2015 [3] MATLÁK, J. Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života a poisťovací systém. In Hrabcová, D. (ed.)
Pracovní právo 2015 [elektronický dokument]. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 113,117. ISBN 978-80210-8121-5
2015 [3] MATLÁK, J. Úskalia sociálnej bezpečnosti v poisťovacom systéme. In Barancová, H. (ed.)
Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 82. ISBN 97880-7380-574-6
2014 [3] KRIPPEL, M. Príklady zo sociálneho poistenia. Praha: Leges, 2014, s. 188. ISBN 978-80-7502-042-0
2013 [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak constitutional system. Prague : Leges, 2013, p. 126. ISBN 97880-87576-97-7

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 1/0203/16 „Vyváženosť práv a povinností zamestnanca v pracovnoprávnych
vzťahoch“, doba riešenia 2016 - 2019, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., člen
riešiteľského kolektívu / Project VEGA 1/0203/16 "Balance of rights and obligations of the employee
in labour relations", solution period 2016 - 2019, responsible researcher prof. JUDr. Helena
Barancová, DrSc., Member of the research team
1.
Ochranná funkcia pracovného práva patrí k najdôležitejším funkciám, ktorá sa premieta do
celého predmetu a obsahu pracovného práva a vytvára tzv. ochranársky právny model
pracovného práva, ktorý vo svojich právnych dôsledkoch podstatným spôsobom
znerovnovážňuje právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych
vzťahoch. Aplikačná prax v ostatných rokoch ukazuje potrebu viac ako doteraz vytvoriť
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.
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rovnováhu práv a povinností zamestnanca s právami a povinnosťami zamestnávateľa tak, aby
boli viac súladné s potrebami trhového hospodárstva a korešpondovali aj so základnou
zásadou zmluvnej slobody účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Od optimalizácie vzťahu
práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa závisí zníženie doterajšej stále ešte
prevažujúcej
kogentnosti
v
obsahu
pracovnoprávnych vzťahov a zvýšenie rozsahu
dispozitívnosti podľa zásady: “toľko kogentnosti, koľko je nutné a toľko dispozitívnosti, koľko je
možné.“
Projekt APVV č. APVV-15-0066, názov projektu: „Nové technológie v pracovnom práve a ochrana
zamestnanca“, doba riešenia 2016 – 2019 – zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová,
DrSc. , spoluriešiteľ / APVV project no. APVV-15-0066, project title: "New technologies in labour law
and employee protection", solution period 2016 - 2019 - responsible researcher prof. JUDr. Helena
Barancova, DrSc. , Co-researcher
2.
Základný výskum, ktorý sa zaoberá vplyvom a právnym následkom uplatňovania nových
technológií v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Formuluje právne limity vplyvu nových
technológií vo vzťahu k ochrane súkromného života zamestnancov ako aj zložité právne
situácie pri výkone telepráce. Súčasťou výskumu je aj nový model ochrany materstva a
rodičovstva.
Projekt VEGA 1/0081/19 „Európsky sociálny model a jeho tendencie“, doba riešenia 2019 - 2021,
zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa / Project VEGA
1/0081/19 "European social model and its tendencies", solution period 2019 - 2021, responsible
researcher doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., Deputy responsible researcher.

3.

4.

Základy Európskeho sociálneho modelu (ESM) v počiatkoch položila Amsterdamská zml. a
následne ho rozvinula Lisabonská zmluva a podporuje Charta základných práv EÚ. ESM
sa prezentoval prostredníctvom nástrojov a programových cieľov, ktoré však nemali
pevné integrujúce obsahové a systémové zastrešenie, a to aj smerom k jednotlivým
sociálnym modelom štátov EÚ. Identifikácia reálneho obsahu, úloh a procesov ESM a jeho
skutočný vplyv na modifikáciu národných sociálnych modelov v meniacich sa spoločenských
podmienkach a pri potrebe zaistenia sociálnych štandardov (uskutočnenia sociálnych
práv) je kardinálnou otázkou spojenou s existenciou a významom sociálnej politiky EÚ v
prepojení na jej základné piliere. Iba skutočne fungujúci ESM je spôsobilý napomáhať rozvoju
jednotlivých
úsekov
národných
sociálnych
modelov
(zamestnanosť, zdravotníctvo,
dôchodkový systém, atd.)a napĺňať ambiciózne ciele sociálnych dokumentov (ako
Stratégia Európa 2020,uznesenia EP)a v konečnom dôsledku zlepšovať životné a pracovné
podmienky občanov EU.
Projekt APVV č. APVV-18-0443, názov projektu „Prieniky pracovného práva do iných odvetí
súkromného práva (a vice versa)“, doba riešenia projektu 2019 - 2021, zodpovedná riešiteľka prof.
JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., spoluriešiteľ / APVV project no. APVV-18-0443, title of the
project "Penetrations of labour law into other branches of private law (and vice versa)", project
solution period 2019 - 2021, responsible researcher prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Coresearcher
Projektom sa má potvrdiť, že (individuálne) pracovné právo nie je uzatvorený svet regulácie
osobitných právnych vzťahov, ale súčasť širšieho súkromnoprávneho systému regulácie. Na svoje
efektívne fungovanie potrebuje rekurz do všeobecného súkromného práva a naopak, ostatné
odvetvia súkromného práva môžu tiež regulovať podobné vzťahy so závislým subjektom, resp.
predmetom vzťahu a pracovnoprávna úprava môže pôsobiť analogicky alebo argumentačne aj
mimo pôsobnosti pracovného práva. Takéto fungovanie rieši aj problém obchádzania
pracovnoprávnej regulácie (únik z pracovného práva) ako aj obchádzanie inej regulácie únikom do
pracovného práva. Predmetom skúmania sú: (i) Využiteľnosť inštitútov súkromného práva v
9
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pracovnom práve (a opačne); (ii) Paralelné aplikovanie pracovnoprávnej a inej súkromnoprávnej
regulácie na jeden právny vzťah; (iii) Obchádzanie pracovného práva prostriedkami občianskeho či
obchodného práva (a opačne); (iv) Metodologická závislosť na ceste: preberanie argumentačných
štruktúr pracovného práva do iných oblastí súkromného práva (a opačne); (v) Procesnoprávne
osobitosti riešenia pracovnoprávnych sporov a interakcia so všeobecným civilným procesom.
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
Komisia pre doktorandské štúdium PF
Člen Komisie pre doktorandské štúdium /
TU v Trnave / Commission for
Member of the Commission for Doctoral
od 2020 / since 2020
Doctoral Studies of the Faculty of Law
Studies
of the Trnava University in Trnava
Člen Vedeckej rady PF TU v Trnave / member
PF Trnavskej univerzity v Trnave/
od decembra 2011 /
of the Scientific Board, Faculty of Law of the
Faculty of Law of the Trnava
since December 2011
Trnava University in Trnava
University in Trnava
Člen skúšobných komisií štátnych, rigoróznych
PF Trnavskej univerzity v Trnave/
skúšok a dizertačných skúšok / member of
Faculty of Law of the Trnava
od 2012 / since 2012
examination commissions of state, rigorous
University in Trnava
examinations and dissertation examinations
Člen subodborovej pracovnej komisie pre
doktorandský študijný program Pracovné
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
právo / member of the subdisciplinary working v Trnave/ Faculty of Law of the
od 2021 / since 2021
commission for the doctoral study program
Trnava University in Trnava
Labor Law
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na PF
TU Trnava (od novembra 2011 – septembra
2012) / vice-dean for Scientific Research at The Trnavská univerzita v Trnave / Trnava November 2011 –
Faculty of Law of the Trnava University in
University in Trnava
September 2012
Trnava (from November 2011 to September
2012)

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 VIII.d Mobilitná
trvania
schéma,
pôsobenia/pob pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
ytu (uviesť
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
dátum odkedy / Mobility scheme,
dokedy trval
employment contract,
pobyt) /
other (describe)
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.
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Duration
(indicate the
duration of
stay)
Institut für Arbeits-und Sozialrecht,
Viedenská univerzita (Universität
Wien)

Právnická fakulta Masarykovej
univerzity v Brne

Viedeň, Rakúsko / Wien,
Austria

1. 6. – 30. 6.
2005

študijný pobyt / study
stay

Brno, Česká republika / Brno,
Czech republic

2. februárový
týždeň 2004/
2nd week in
February 2004

študijný pobyt / study
stay

Právnická fakulta Univerzita Karlova
Praha, Česká republika /
v Prahe, Katedra pracovního práva a
Prague / Czech republic
práva sociálního zabezpečení

24. – 28. 6.
2013

ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna

17. – 22. 3.
2019

Via Zamboni 33, 40126
Bologna, Taliansko

zahraničný výskumný
pobyt / foreign
research stay
zahraničný výskumný
pobyt / foreign
research stay
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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
Organizácia vedeckej činnosti / Organization of scientific activities:
 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, člen organizačného výboru konferencie
 Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“, organizátor PF TU
Trnava, moderátor II. bloku súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo
 Trnava, 9. – 16. 11. 2020, on-line vedecká konferencia „Európsky sociálny model a jeho úlohy“,
organizovaná v rámci týždňa Vedy a techniky 2020 a riešenia VEGA projektu č. 1/0081/19, organizátor
Katedra pracovného práva a právo sociálneho zabezpečenia TU, Právnickej fakulty, garant a organizátor
konferencie
Iné aktivity / Other activities
 oponovanie dizertačných prác / opposition of PhD. works
 člen vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava / member of the scientific board of the
publishing house Wolters Kluwer Bratislava
 člen Redakčného kruhu medzinárodného internetového vedeckého časopisu na PF TU Trnava – Societas
et Iurisprudentia (SEI), od októbra 2013 / member of the Editorial Board of the international online
scientific journal at PF TU Trnava Societas et Iurisprudentia (SEI)
 externý posudzovateľ v rámci interného projektu Univerzity Karolovej v Prahe – hodnotenie vedeckých
výstupov v rámci ich informačného systému „IS Věda, evidence a hodnocení tvůrčí činnosti“, (od
12/2019-03/2020)
 recenzent viacerých publikácií / review of multiple publications
 spolupráca s Ústavným súdom SR (doložené potvrdenie z roku 2021 – poďakovanie – ocenenie) /
cooperation with the Constitutional Court of the Slovak Republic
 spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR / cooperation with the Ministry of Labor,
Social Affairs and Family of the Slovak Republic
 spolupráca s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a s Centrom pre vzdelávanie MPSVaR SR/
cooperation with the Institute for Research on Work and Family and with the Center for Education of
the MLSAandF SR
 posudzovanie projektov KEGA a VEGA (2018 a 2019) / project assessor KEGA and VEGA
 člen dvoch habilitačných komisií / member of two habilitation commissions
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