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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  

 

J U D r .  S i l v i a  B e i e r o v á ,  P h D . ,  M B A  

 

(od 1. 9. 2021 – znížený úväzok, neskôr 100 %) 

 

Dátum a miesto narodenia: 1980 

 

 

Vzdelanie a profesionálny postup: 

2020 - 2021  Cambridge Business School, Personálny manažment, MBA  

2016 - 2020  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, doktorandské štúdium 

2004   Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna skúška 

1998 - 2003    Právnická fakulta Univerzity Komenského, v Bratislave 

1994 - 1998    Gymnázium ul. I. Horvátha, Bratislava 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie:  

 

2021 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, odborný asistent 

 

 

Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 

príp. uviesť, či bol publikovaný) 

 

Brno, 22.10.2021, Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sociální dilema 2021: Nové 

přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu, príspevok: Sociálne siete ako nástroj 

pre HR. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké 

konference Sociální dilema 2021 Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na 

internetu.  ISBN 978-80-908357-0-2 

 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 

mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, 

názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, 

či bol publikovaný) 

 

Bratislava, 16. december 2021, Medzinárodná vedecká konferencia „Budúcnosť práva – 

Právo budúcnosti“, príspevok: Vplyv vybraných technológií na pracovnoprávne vzťahy. 

 

Košice, 28.10 2021, Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Zamestnanec v digitálnom 

prostredí, príspevok: Kryptografické peniaze ako odmena za vykonanú prácu? In: 

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie prezentuje príspevky z 

medzinárodnej vedeckej online konferencie Zamestnanec v digitálnom prostredí. ISBN 978-

80-574-0068-4 (e-publikácia) 
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Košice, 2020, Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Ochrana, prevencia 

a zodpovednosť v právnych vzťahoch, príspevok: Duševná spôsobilosť na výkon štátnej 

služby. In: Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch. Recenzovaný zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie. 2020 Košice. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. ISBN 978-80-8152-870-5 

 

Trnava, 2020, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v Trnave 

Právnickej fakulty, Možnosti kontroly príslušníka v služobnom pomere de lege ferenda. In: 

Teoretické úvahy o práve 16. Zborník (abstraktov) z vedeckej konferencie doktorandov 

a školiteľov, 2020. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta. ISBN 978-80-

568-0281-6 

  

Trnava, 2019, Vedecká konferencia s názvom Vplyv digitalizácie výrobných procesov na 

ďalší rozvoj pracovného práva 28.1.2019, Príspevok: Pracovná zmluva uzatváraná na diaľku. 

In: Barancová , H. (ed.) Nové technológie a ochrana zamestnanca. Praha: Leges, 2019, ISBN 

978-80-7502-367-4 

 

Trnava, 29.3.2019 Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v 

Trnave Právnickej fakulty, Zisťovanie spoľahlivosti a dodržiavania služobnej disciplíny 

príslušníka finančnej správy. In: Teoretické úvahy o práve 15. Zborník (abstraktov) 

z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov, 2019. Trnava. Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta. ISBN 978-80-568-0386-8 In: Zborník (abstraktov) z vedeckej 

konferencie doktorandov a školiteľov, 2019. Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta.  Teoretické úvahy o práve 15. ISBN 978-80-568-0386-8 

 

Trnava, 23.3.2018 Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v 

Trnave Právnickej fakulty, Zákonná úprava obmedzenia súkromia príslušníka v služobnom 

pomere, In: Zborník (abstraktov) z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov, 2018. 

Trnava. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta. Teoretické úvahy o práve 14. ISBN 

978-80-568-0145-1 

 

Trnava, 24.3.2017 Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity v 

Trnave Právnickej fakulty, Ochrana súkromia v predzmluvných pracovnoprávnych vzťahoch, 

In: Zborník (abstraktov) z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov, 2017. Trnava. 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.  Teoretické úvahy o práve 13. ISBN 978-80-

568-0056-0 

 

Trnava, 6.11.2017, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Pracovné právo 

v digitálnej dobe, príspevok Kauza Bărbulescu proti Rumunsku a jej vplyv na rozhodovanie 

súdov v Slovenskej republike, In: Barancová, H., Olšovská, A. (eds.): Pracovné právo 

v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017, s. 252 – 271. ISBN 978-80-7502-259-2  

 

 

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

 

Třešť, Česká republika, 11.10 – 13.10.2017, medzinárodná vedecká konferencia PRACOVNÉ 

PRÁVO 2017 na téma Ochrana osobných údajů, služební zákon a sociální souvislosti 

zaméstnávaní cizincú. Príspevok: Kontrola štátneho zamestnanca vo vzťahu k právnej úprave 
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ochrany súkromia štátneho zamestnanca podľa nového zákona o štátnej službe. In: Pracovní 

právo 2017 Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávaní 

cizincú. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, 

CSc.(ed.). Brno. Masarykova univerzita Brno. Spisy Právnické fakulty MU č. 609 1. vydání, 

2018, s. 115-124. ISBN 978-80-210-8930-3  

 

 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 

mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 

konferencia, názov podujatia, organizátorov) 

 

Smolenice, 28. – 29.9.2017, XIII. Lubyho právnické dni – Sociálna funkcia práva 

a narastajúca majetková nerovnosť 

 

 

Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 

členstvo/oponovanie prác) 

 

- Oponent rigoróznej práce Mgr. Michaela Pyšná – 2022 - Procesné záruky zákazu 

diskriminácie v pracovnom práve 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 

Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný 

odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná 

obhajoba dizertačnej práce a pod.) 

 

- členka skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kariny Divékyovej, PF 

TU Trnava, študijný program pracovné právo, téma práce: Priemyselná revolúcia 4.0 

(Aktuálne výzvy pracovného práva v digitálnej dobe)“, obhajoba: 18. 6. 2021 

 

 

Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 

(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo 

o oponovanie alebo o členstvo v komisii) 

 

 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje 

/postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo 

o členstvo v komisii) 

 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty:  
 

Projekt APVV č. APVV-15-0066, názov projektu: Nové technológie v pracovnom práve 

a ochrana zamestnanca, doba riešenia 2017, Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta 

zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., spoluriešiteľ 

 

Projekt APVV č. APVV-18-0443, názov projektu: Prieniky pracovného práva do iných 

odvetví súkromného práva (a vice versa), doba riešenia 2021 - doteraz, Trnavská univerzita v 

Trnave - Právnická fakulta zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Andrea Olšovská, spoluriešiteľ 
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Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 

participácie) 

 

 

 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 

participácie) 

 

- členka skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na Trnavskej univerzite 

v Trnave, Právnickej fakulta, menovanie od január 2021, (schválenie vo VR TU, PF 

dňa 7. 12. 2020) 

 

 

 

Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. 

stručný popis participácie) 

 

Členstvo vo vedeckých radách: (uviesť časové údaj /od – do/, inštitúciu) 

 

Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu) 

 

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 

dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo 

o prizvanie do programového výboru) 

 

 

Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia) 

 

BEIEROVÁ, S. Právna dimenzia súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch. Praha : Leges, 

2020. ISBN 978-80-7502-479-4 

 

 

 

Iné: (podľa vlastného uváženia) 

 

Ďalšie vzdelávanie:  

 

- Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu 

v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod názvom 

„Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická fakulta, 

lektor Mgr. Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 vyučovacích hodín. 

 

- Trnava, 5. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 

doktorandského štúdia na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 

vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef 

Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát) 
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- Trnava, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 

doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 

2 vyučovacie hodiny) a „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ 

(rozsah 2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. 

Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty) 

 


