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prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Garant:
- spolugarant doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore
3.4.6. pracovné právo, funkčné miesto docenta pre odbor pracovné právo (od marca 2011 –
2019)
- garantka doktorandského študijného programu pracovné právo, funkčné miesto profesorky
pre odbor pracovné právo (zmena garanta od 2019 – doteraz)
- garantka pre uskutočňovanie habilitačného konania a inauguračného konania (priznané
právo po komplexnej akreditácii od roku 2015 – do 2019), zmena garanta – funkčné miesto
profesorky pre odbor pracovné právo – od roku 2019 - doteraz
Vzdelanie a profesionálny postup:
1996 – 2001
Právnická fakulta UK, Bratislava (magister práv, Mgr.)
1996 – 2001
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
(magister teológie, Mgr.)
2001 až dodnes Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, vysokoškolský učiteľ (asistentka)
2002
Právnická fakulta TU v Trnave, rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej
práce v odbore pracovné právo (doktor práv, JUDr.)
2007
Právnická fakulta TU v Trnave, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae
doctor“ vo vednom odbore 68-06-9 pracovné právo (PhD.)
1.12.2010
habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v habilitačnom konaní
za docentku v odbore 3.4.6. pracovné právo na PF TU Trnava
13.12.2010
udelený vedecko-pedagogický titul „doc.“ vedeckou radou PF TU Trnava,
účinnosť dekrétu od 1.1.2011
11. 4. 2018
začatie inauguračného konania na TU v Trnave, Právnickej fakulte
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, udelenie dekrétu o udelení
vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore pracovné právo
dňa 27. 3. 2019 prezidentom SR
Pedagogická činnosť a akademické funkcie:
2001 až dodnes Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, vysokoškolský učiteľ (funkčné miesto profesorky)
2009 – 2011
Právnická fakulta TU v Trnave, prodekanka pre externé štúdium,
doktorandské štúdium, rigorózne konanie a ďalšie vzdelávania
2011- 2015
členka Akademického senátu Právnickej fakulty TU Trnava (2011 -2013,
2013 – 2015)
8. 10. 2015
voľby dekana PF TU, zvolenie za dekanku PF TU v AS PF TU dňa 8. 10. 2015,
I. funkčné obdobie od 1. 11. 2015, slávnostná inaugurácia: 27. 4. 2016.
8. 10. 2019
voľby dekana PF TU, zvolenie za dekanku fakulty v Akademickom senáte PF
TU dňa 8. 10. 2019, II. funkčné obdobie od 1. 11. 2019, slávnostná
inaugurácia: 13. 11. 2019.
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Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty:
1. grantová úloha VEGA MŠ SR č. 1/9231/02 „Sociálnoprávne následky globalizácie svetovej
ekonomiky a ich riešenie“ na PF TU, členka riešiteľského kolektívu od r. 2003 (riešenie
úlohy január 2002 – december 2004), zodpovedný riešiteľ projektu prof. JUDr. Helena
Barancová, DrSc.
2. Inštitucionálny projekt PF TU - r. 2002-2004 - Princípy sociálneho štátu, porovnávanie (a
vplyv) nemeckého zákonodarstva a sociálneho štátu so zákonodarstvom a sociálnym
štátom v SR (hlavný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.)
3. Inštitucionálny projekt PF TU - r. 2003-2005 - Postavenie osobitných pracovných kategórií
v pracovnom práve (hlavný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ďalej spolu
s JUDr. Janou Capekovou)
4. Projekt VEGA č. 1/1240/04 „Flexibilita pracovného práva - európska požiadavka“, doba
riešenia 2004 -2006, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc., PF TU
v Trnave, členka riešiteľského kolektívu
5. Inštitucionálny projekt PF TU - r. 2004-2006 – Subsidiárna pôsobnosť Občianskeho
zákonníka vo vzťahu k Zákonníku práce (hlavný riešiteľ JUDr. Ivica Hodálová,
spoluriešiteľ)
6. Inštitucionálny projekt PF TU - r. 2004-2006 – Zmluvy v pracovnom práve SR (hlavný
riešiteľ, spoluriešiteľ JUDr. Ivica Hodálová)
7. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2007 – 2011 – Zmluvný systém v pracovnom práve
(hlavný riešiteľ)
8. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2007 – 2008 – Medicínske právo (hlavný riešiteľ JUDr.
Ivica Hodálová, spoluriešiteľ)
9. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2007 – 2008 – Pracovný pomer a poistný systém (hlavný
riešiteľ prof. JUDr. Barancová, DrSc., spoluriešiteľ)
10. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2007 – 2010 – Flexiistota a pracovné právo v SR, (hlavný
riešiteľ)
11. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2008 – 2010 – Komentár Zákonníka práce, (hlavný
riešiteľ)
12. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2008 – 2010 – Skončenie pracovného pomeru zo strany
zamestnávateľa (organizačné dôvody, porušenie pracovnej disciplíny), (hlavný riešiteľ)
13. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2008 – 2009 – Zborník príspevkov z vedeckej
konferencie doktorandov IV. , (hlavný riešiteľ)
14. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2008 – 2009 – Právo sociálneho zabezpečenia, (hlavný
riešiteľ doc. JUDr. Matlák, spoluriešiteľ)
15. Inštitucionálny projekt PF TU – r. 2008 – 2011 – Príklady z pracovného práva
a pracovnoprávna judikatúra, právo (hlavný riešiteľ JUDr. Ivica Hodálová, spoluriešiteľ)
16. Medzinárodný projekt „Termination of Employment Reltionships: The Letal situation in
Slovakia [Skončenie pracovného pomeru: Právna situácia na Slovensku]“,
koordinátor/zadávateľ projektu European Commission, Brussel, Belgicko, 12/2005 –
2006, číslo projektu VT/2005/69, spoluriešiteľ (spoločne s prof. JUDr. Helenou
Barancovou, DrSc. a JUDr. Ivicou Hodálovou)
17. projekt VEGA č. 1/3813/06 „Sociálnoprávna ochrana zamestnanca pri voľnom pohybe
v rámci Európskeho spoločenstva“, doba riešenia 2006-2008, zástupkyňa projektu,
zodpovedný riešiteľ: prof. Barancová
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18. projekt VEGA MŠ SR č. 1/4619/07 „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných
vzťahov“, r. 2007 – 2009 na Právnickej fakulte TU v Trnave - zástupca zodpovedného
riešiteľa, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc., v r. 2009 – vedúca
projektu, úspešne ukončený v r. 2009
19. projekt KEGA č. 3/7445/09 „Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu
„Európske a medzinárodné právo v anglickom jazyku“, doba riešenia 2009-2011,
zástupkyňa zodpovedného riešiteľa, zodpovedný riešiteľ prof. Barancová
20. projekt VEGA MŠ SR č. 1/0729/10 „Sociálne riziká a základné ľudské práva – výzvy pre
pracovné právo 21. storočia“ na PF TU Trnava, doba riešenia 2010 – 2011, vedúca
projektu, certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2011, agentúra VEGA,
apríl 2012
21. projekt VEGA č. 1/0200/10 „Migrácia zamestnancov pri voľnom pohybe služieb
v Európskom hospodárskom priestore“, doba riešenia 2010 – 2011, zástupca vedúceho
projektu
22. Projekt APVV (APVV-0068-11: doba riešenia 2012-2015): „Dôstojnosť človeka a základné
ľudské práva a slobody v pracovnom práve“, členka riešiteľského kolektívu; zodpovedný
riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
23. Projekt VEGA (1/0023/12: doba riešenia 2012-2015): „Transnacionálne práva v Európskej
únii a posilnenie sociálnych práv v európskom integračnom procese“, zástupkyňa
zodpovednej riešiteľky, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
24. účasť ako členka riešiteľského kolektívu financovaného projektu - Operačného programu
Vzdelávanie pod názvom „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa
univerzitnom vzdelávaní. „Medzinárodné a európske právo“, ITMS projektu:
26110230051, doba riešenia 2010 – 2013, koordinátorka projektu za PF TU JUDr. Natália
Štefanková, PhD.
25. projekt PF TU Trnava, VEGA č. 1/0423/14 pod názvom Zákonník práce a jeho možné
variácie, doba riešenia 2014 - 2016, zodpovedná riešiteľka
26. Inštitucionálny projekt PF TU – 2015 – 2017 – Právo cestovného ruchu, (hlavný riešiteľ
doc. JUDr. Jurčová, spoluriešiteľ)
27. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2016 – Dilemy právnických profesií – odborné
debaty absolventov PF TU I. (hlavný riešiteľ)
28. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2016 – Nová Európa – výzvy a očakávania, (hlavný
riešiteľ)
29. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2016 – Cesta do hlbín štúdia práva –
stáž/workshop pre stredoškolákov, (hlavný riešiteľ)
30. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2016 – Úskalia povolaní a ich právny rozmer (Deň
PF TU 2016), (hlavný riešiteľ)
31. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 – Právnické vzdelávanie v histórii
a v súčasnosti, (hlavný riešiteľ)
32. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 – Sociálna funkcia práva a narastajúca
majetková nerovnosť, (hlavný riešiteľ)
33. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 – Dilemy právnických profesií – odborné
debaty absolventov PF TU II. , (hlavný riešiteľ)
34. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 - Právnické povolania a etické dilemy,
(hlavný riešiteľ
35. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 – Cesta do hlbín štúdia práva – workshop pre
stredoškolákov, (hlavný riešiteľ)
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36. Inštitucionálny projekt PF TU – 2016 – 2017 – Úskalia povolaní a ich právny rozmer (Deň
PF TU 2017) , (hlavný riešiteľ)
37. projekt PF TU Trnava APVV-15-0066 pod názvom: Nové technológie v pracovnom práve
a ochrana zamestnanca, obdobie riešenia: 07/2016 – 06/2019, členka riešiteľského
kolektívu (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.)
38. projekt PF TU Trnava APVV-14-0061 pod názvom Rozširovanie sociálnej funkcie
slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, obdobie
riešenia:
07/2015 – 06/2019, členka riešiteľského kolektívu (zodpovedný riešiteľ doc. JUDr.
Jurčová, PhD.
39. projekt PF TU Trnava, VEGA č. 1/0203/16 pod názvom Vyváženosť práv a povinnosti
zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, obdobie riešenia 2016 –
2019, zástupkyňa zodpovednej riešiteľky, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena
Barancová, DrSc.
40. Inštitucionálny projekt PF TU – 2017 – 2017 – Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy
o Antarktíde, , (hlavný riešiteľ doc. JUDr. Lantajová, spoluriešiteľ)
41. Inštitucionálny projekt PF TU – 2017 – 2017 – Gulag, (hlavný riešiteľ)
42. Projekt APVV-18-0443 pod názvom „Prieniky pracovného práva do iných odvetví
súkromného práva (a vice versa)“, na PF TU Trnava, doba riešenia 2019 – 2022,
zodpovedná riešiteľka projektu.
Zahraničné projekty:
- spoluúčasť na riešení medzinárodného projektu Vyšehradského fondu - projekt
„Experiences with Implementation and Application of EU Law within Visegrad
Countries“, číslo žiadosti 31010004, obdobie riešenia 2010 – 2012, hlavný riešiteľ
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt bol financovaný
z Medzinárodného Vyšehradského fondu a fakulta bola spoluriešiteľom projektu za
Slovensko; pozícia členky riešiteľského kolektívu.
- projekt „Free movement of goods and persons across borders - legal differences and
similarities (LEGDAS)“, číslo žiadosti 21120067, obdobie riešenia rok 2011- 2012, hlavný
riešiteľ Law and Administration Faculty of the Silesian University, Katowice, Poľsko.
Projekt bol financovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom a fakulta bola
spoluriešiteľom projektu za Slovensko, členka riešiteľského kolektívu, publikovaná štúdia
– zborník.
- spoluúčasť na riešení medzinárodného projektu Vyšehradského fondu – projekt
„Emprower – Cooperation for Employees with Changed Working Abilities“, číslo žiadosti
11240060, obdobie riešenia rok 2013, hlavný riešiteľ Právnická fakulta Univerzity v Pécsi,
Maďarsko. Projekt bol financovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom a fakulta
bola spoluriešiteľom projektu za Slovensko; pozícia členky riešiteľského kolektívu.
Projekty pre Európsku komisiu:
- pozícia národného experta v rámci niektorých výskumných projektov zahraničných univerzít
určených pre potreby Európskej komisie:
- riešenie medzinárodného projektu pre Európsku komisiu týkajúci sa vysielania
zamestnancov realizovaný Univerzitou v Amsterdame, Holandsko: „Complementary
study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the
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-

-

provision of services in the European Union” (commissioned by the EU, Project No.
VC/2011/0096), rok riešenia 2011; v pozícii národného experta
riešenie medzinárodného projektu pre Európsku komisiu pod názvom „Study on the
protection of workers’ rights in subcontracting processes in the European Union”,
hlavný riešiteľ Univerzita v Gente, Belgicko, č. projektu VC/2011/0015, riešenie v roku
2011, v pozícii národného experta
riešenie medzinárodného projektu pre Európsku komisiu pod názvom „Comparative
legal analysis of national provisions and practices governing companies' obligations
towards their employees on anticipation, preparation and management of
restructuring”, hlavný riešiteľ Human & Employment Relations Agency – HERA EURL,
Francúzsko, číslo projektu VC/2011/0032, riešenie v roku 2011, v pozícii národného
experta

Vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci
1. Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:Projekt „Analýza
pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky z pohľadu flexiistoty“ – realizovaný
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, obdobie riešenia – 12/2009 – 4/2010, pozícia
spoluriešiteľky projektu (hlavná riešiteľka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.)
2. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava:
- Projekt s názvom „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii
flexiistoty“, obdobie riešenia 01/2008 – 12/2008, pozícia hlavnej kooridnátorky za
Právnickú fakultu TU v Trnave
- Riešenie výskumných úloh z pozície zamestnanca Inštitútu pre výskum práce a rodiny,
Bratislava (pre Ministerstvo práce. Sociálnych vecí a rodiny SR): Výskumný projekt VÚ
2162: Mobbing a bossing na pracovisku (2013), Výskumný projekt VÚ č. 2336:
Uplatňovanie smernice EK o pracovnom čase v podmienkach SR (2011),Výskumný
projekt VÚ č. 2153: Aplikačná prax agentúrneho zamestnávania v SR (2011)
Ďalšia expertná činnosť
1. Spracovanie analýzy pre Medzinárodnú organizáciu práce (ILO):
„The right to SocialSecurity in the Constitutions of the World. Broadening the moral and
legal space for social justice”, vydané 2.9.2016, prístup:
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labourstandards/social-security/WCMS_518153/lang--en/index.htm

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch a organizáciách
a grémiách:
- členka Asociácia pracovného práva/Labour Law Association, v súčasnosti predsedníčka
(od r. 2014 – doteraz)
- členka Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
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Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch:
1. Olomouc, Česká republika, 13.-14.1.2005 - účasť na medzinárodnej konferencii
doktorandov európskeho a medzinárodného práva súkromného, organizátor PF UP
v Olomouci, pozvaný príspevok
2. Býkov, Česká republika, 29.6.-1.7.2006 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006,
organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok
3. Brno, Česká republika, 18.12.2006 – doktorandská konferencia Regulace, deregulace,
autoregulace, organizátor Právnická fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok
4. Brno, Česká republika, 19.-20.11.2007 – medzinárodná konferencia Dny veřejného práva,
organizátor Právnická fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok
5. Praha, ČR, 29.4.2010, vyžiadaná účasť na prednáške z cyklu vedeckých seminárov
a prednášok „Praha – Trnava“, organizátor PF UK Praha, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, témy: Stručný vývoj slovenského pracovného práva po
roku 1993, Aktuálne problémy a pripravované zmeny v pracovnoprávnej legislatíve,
„Krížové opatrenia“ a ich pracovnoprávne aspekty, vyžiadaná prednáška
6. Wisla, Poľsko, 9.-10. 6. 2011, konferencia „Free Movement of Goods and Persons across
the Polish – Czech and Slovak Border in context ofthe EU Law, organizátor Uniwersytet
Slaski Katowice, Widzial Prawa i Administracji, pozvaný príspevok (spoluautor Laclavíková
Miriam)
7. Olomouc, ČR, 9. – 10. 5. 2013, medzinárodná vedecká konferencia Olomoucké právnické
dny 2013 na tému Aktuální otázky českého práva, organizátor UP Olomouc, Právnická
fakulta, pozvaný príspevok na tému: „Vzťah Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka.“
v sekcii pracovné právo – téma: Postavení pracovního práva v rekodifikaci soukromého
práva.
8. Praha, ČR, 12. 9. 2013, medzinárodná konferencia na tému: „Whistleblowing a související
aspekty“ (pod záštitou Igora Němce, predsedu Úřadu pro ochranu osobních údajú),
organizátor Právnická fakulta UK Praha, Katedra pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení, pozvaný príspevok na tému: Whistleblowing – právna úprava, teória a prax
v SR.
9. Praha, ČR, 22. 6. 2015, konferencia „Atypická zaměstnání – cesta k větší
zaměstnanosti?“, organizátor PF UK Praha, Katedra pracovního práva a práva soc.
zabezpečení, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému „Možnosti atypických foriem
výkonu práce v slovenskom Zákonníku práce.“
10. Olomouc, ČR, 5. 2. 2016, medzinárodná konferencia „Závazky z deliktů. Právo na
spravedlivý proces. Práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi. Současné trendy v pracovním
právu.“, oragnizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému:
Historické paralely a perspektíva rozvoja pracovného súdnictva.
(spoluautorka
Laclavíková, M., PF TU Trnava).
11. Praha, ČR, 4. – 5. 11. 2016, medzinárodná konferencia organizovaná v rámci SVV pod
názvom: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v České
republice“, organizátor PF UK Praha, Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností,
Rozhodčí soud ČR a společnost epravo.cz, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému:
Řešení pracovních sporů na Slovensku.
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12. Olomouc, ČR, 10. 2. 2017, VII. ročník vedeckej konferencie „Olomoucké dny soukromého
práva“, organizátor MU Brno, Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii II. Judikatúra soudú
jako fenomén dnešního sveta, pozvaný príspevok na tému Súdne rozhodnutia
a oznamovanie protispoločenskej činnosti.
13. Olomouc, ČR, 18. – 19. 5. 2017, XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„Olomoucké právnické dny 2017“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii
pracovného práva na tému: „(Ne)řešené otázky pracovního práva“, pozvaný príspevok na
tému: Ponuková povinnosť zamestnávateľa a právna istota.
14. Plzeň, ČR, 25. – 26. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Právo v běhu času“,
organizátor Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Formovanie ochrany práv zamestnanca.
(spoluautor: Laclavíková, M., PF TU Trnava).
15. Zabrze, Poľsko, 16. – 17. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia Kultura Europy
Środkowej na tému „Praca, jej rola i funkcje społoczne na przestrzeni wieków w
kontekście Europy Środkowej“, organizátor Miestny úrad v Zabrze, Poľská akadémia vied,
odbor v Katowiciach, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddelenie v Katowiciach, aktívna
účasť, I. príspevok na tému: Presadenie a právne zakotvenie osobitných pracovných
podmienok žien a mládeže v historickom vývoji (spoluautor: Laclavíková, M., PF TU
Trnava).
16. Olomouc, ČR, 9. 2. 2018, VIII. ročník vedeckej konferencie „Olomoucké dny soukromého
práva“, orgnaizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v III. sekcii pod názvom „Náhrada újmy
v pracovněprávních vztazích“, pozvaný príspevok na tému: Uplatnenie práva na štrajk
a vznik škody u zamestnávateľa.
17. Liblice – Byšice, ČR, 25. – 27. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Pracovní
právo 2019“, organizátor Česká spolčnosť pro pracovní právo a PSZ, z. s., Ústav státu a
práva AV ČR, PF UK Praha, PF MU Brno a FP ZČU Plzeň, aktívna účasť, pozvaný príspevok
na tému Zaujímavosti a novinky slovenského Zákonníka práce.
18. Plzeň, ČR, 1. 11. 2019, konferencia s medzinárodnou účasťou „Zaměstnanost a kontrola
z pohledu pracovního práva“, organizátor Fakulta právnická ZČU Plzeň, aktívna účasť,
príspevok na tému: Výkon kontrolnej činnosti zástupcami zamestnancov na pracovisku
a vstup na pracoviská zamestnávateľa (spoluautor Švec, M.)
19. Praha, ČR, 20. 9. 2021, online konferencia „Whistleblowing a (nejen) transpoziční
legislativa“, organizátor PF UK Praha, aktívna účasť, príspevok na tému: Právna úprava
ochrany oznamovateľov na Slovensku.

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch,
workshopoch:
1. Košická Belá, 22.-25.5.2002 – medzinárodná vedecká konferencia „Individuálne pracovné
právo“, pozvaný príspevok, nepublikovaný
2. Trenčianske Teplice - Omšenie, 8. - 10.9.2004 - Sympózium s medzinárodnou účasťou
„Pracovné právo v zjednotenej Európe“, organizátor Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia PF TU v Trnave, pozvaný referát, publikovaný r. 2004
3. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave, organizátor: PF TU v Trnave, pozvaný príspevok, publikovaný
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4. Trnava, 6.-7.9.2005 – medzinárodná vedecká konferencia Sloboda pohybu osôb, služieb,
tovaru a kapitálu v systéme európskeho práva, organizátor Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, pozvaný príspevok, publikovaný
5. Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného
právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok
6. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok
7. Trnava, 23.-24.11.2006 – medzinárodná vedecká konferencia „Vzťahy a interakcia
vnútroštátneho a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich
vstupe do Európskej únie“, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a
Medzinárodný Vyšehradský fond v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej
univerzity v Brne, Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni a Wydzialem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe, pozvaný príspevok
8. Trnava, 11.12.2006 – medzinárodné vedecké sympózium Liberalizácia pracovného práva
– možnosti a obmedzenia, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so
Slovenskou spoločnosťou pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, pozvaný
príspevok
9. Bratislava, 5.3.2008, úvodný workshop „Stratégia flexiistoty v pracovnom práve a práve
sociálneho zabezpečenia SR“, organizátor Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci
výskumného projektu VP č. 2134/08 Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného
prístupu k stratégii flexiistoty v Bratislave, aktérka
10. Bratislava, 26. 6. 2008, informačný seminár „Analýza trhu práce SR z hľadiska
integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty (VP č. 2134/08), organizátor Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Bratislava, aktérka
11. Bratislava, 2.7.2008 – medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne problémy práva
a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie, organizátor Akadémia
policajného zboru, pozvaný príspevok
12. Bratislava, 26. 11. 2008, pracovné stretnutie v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky
2008 – „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty (VP
č. 2134/08), organizátor Inštitút pre výskum práce a rodiny Bratislava, aktérka
13. Trnava, 20.11.2009, vedecká on-line konferencia „Quo vadis, pracovné právo?,
organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
pozvaný príspevok a príspevok so spoluautorstvom (Mgr. J. Zámožík) (konferencia je
výstupom riešenia VEGA projektu č. 1/4619/07)
14. Trnava, 27.11.2009, vedecký seminár „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných
vzťahov“, organizátor JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v rámci projektu VEGA MŠ SR č.
1/4619/07), členka Katedry pracovného práva a práva soc. zabezpečenia PF TU Trnava,
pozvaný príspevok
15. Trnava, 3.12.2009, on-line vedecká konferencia „Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom
práve“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, konferencia konaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0183/09, pozvaný
príspevok (spoluautor JUDr. M. Laclavíková, uverejnený v zborníku
16. Trnava, 28. 4. 2010, vedecké diskusné fórum „Whistleblowing“, organizátor UK Praha
a PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra
ústavného práva, člen diskusného fóra, účasť
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17. Trnava, 23.6.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Ústavné právo 20 rokov po páde
komunizmu“, organizátor PF TU Trnava, Katedra ústavného práva, pozvaný príspevok
18. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris
Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, sekcia pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, pozvaný príspevok
19. Trnava, 10.11.2010, konferencia „Závislá práca“, organizátor TU, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a PRK Partners Praha,
pozvaný príspevok
20. Trnava, 15. 3. 2011, medzinárodná vedecká konferencia „Možnosti a hranice liberalizácie
pracovnoprávnych vzťahov“, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvaný príspevok
21. Bratislava, 2. 6. 2011, seminár (výstup projektu VEGA č. 1/0729/10) na tému:
Sociálnoprávny rozmer agentúrnej práce, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v spolupráci s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a PRK Partners, s.r.o. Bratislava, pozvaný príspevok
22. Trnava, 1. – 3. 2. 2012, medzinárodná konferencia organizovaná v rámci riešenia
projektu Višegradského fondu „Implementation and Enforcement of EU Labour Law in
Visegrad Countries“, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok
23. 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, pozvaný príspevok, aktívna účasť v sekcii č. 8 Základné
práva a slobody v pracovnom práve ako moderátorka sekcie a pozvaný príspevok na
tému: „Voľný pohyb služieb – vysielanie zamestnancov.“
24. Trnava, 24. 4. 2013, medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu APVV
0068-11 na tému: Skončenie pracovného pomeru, organizátor PF TU Trnava, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvaný príspevok na tému:
Skončenie pracovného pomeru z pohľadu aplikačnej praxe.
25. Bratislava, 24. 6. 2013, verejná diskusia v rámci cyklu „Kríza solidarity“ na tému:
„Partnerstvo alebo otroctvo?“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v SR
a občianske združenie Progresívne fórum (Proforum), hlavná diskutujúca
26. Košice, 27. 9. 2013, Medzinárodná vedecká konferencia: „Pôsobenie práva v 21. storočí“
pri príležitosti 40. výročia založenia PF UPJŠ Košice, organizátor PF UPJŠ Košice, pozvaný
príspevok na tému: Pracovné podmienky de lege ferenda zohľadňujúce špecifické
podmienky výkonu práce v sekcii: Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na
regionálne aspekty trhu práce.
27. Bratislava, 2. 10. 2013, vedecká konferencia „Pracovné súdy“, organizátor Friedrich Ebert
Stiftung, Inštitút pre výskum práce a rodiny, MPSVaR, Labour Law Associiation, UCM
Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Právne nuansy pracovnoprávnych
sporov. (spoluautor, Poruban, A., advokát).
28. Trnava, 10. 4. 2014, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému Quid leges sine
moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách“, konferencia je venovaná
príležitosti významného životného jubilea popredného predstaviteľa slovenskj
právnohistorickej vedy prof. Petra Mosného, organizátor TU Trnava, PF, Katedra dejín
práva, pozvaný príspevok na tému: Súdna ochrana zamestnanca pri skončení pracovného
pomeru.
29. Trnava, 26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia „Ochrana zamestnanca
v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov“, organizátor PF TU Trnava,
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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Skončenie pracovného pomeru v súdnych rozhodnutiach.
30. Trnava, 3.12.2014, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Diskriminácia
v zmluvnom práve“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho a obchodného práva a Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok: Diskriminácia v.
šikanovanie.
31. Bratislava, 23. 2. 2015, vedecká konferencia na tému „Platnosť a neplatnosť právnych
úkonov v pracovnom práve“ spojená s prezentáciou publikácie JUDr. J. Tomana,
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Asociácia pracovného práva, Inštitút pre výskum
práce a rodiny a UCM Trnava. Aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Praktické
prípady neplatnosti právnych úkonov v pracovnom práve.
32. Smolenice, 14. – 15. 4. 2015, medzinárodná konferencia „Megatrends and Media 2015“
podnázov Media Farm – Totems and Taboo, organizátor Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok „New legal regulation of
whistleblowing in Slovak labor law“ (spoluautor D. Krošlák).
33. Trnava, 24. 6. 2015, medzinárodná vedecká konferencia na tému „Uskutočniteľnosť
sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti.“, organizátor Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok
na tému: Ochrana pri skončení pracovného pomeru.; spoluorganizátorka konferencie
34. Smolenice, 17. – 18. 9. 2015, medzinárodná vedecká konferencia XII. Lubyho právnické
dni – Dies Luby Iurisprudentiae na tému: „Náhrada škody ako prostriedok nápravy
v súkromnom práve.“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia Štefana Lubyho, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Náhrada škody pri neplatnom skončení pracovného pomeru.
členka vedeckého výboru
35. Košice, 6. 11. 2015, konferencia „Agentúrne zamestnávanie“, organizátor Labour Law
Association/Asociácia pracovného práva a Friedrich Ebert Stiftung, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Agentúrne zamestnávanie z pohľadu teórie a praxe – právne
nuansy obmedzení.
36. Banská Bystrica, 17. – 18. 3. 2016, medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou
dekana právnickej fakulty prof. Mamojku na tému „Civilnoprávne inštitúty a ich
historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií“, organizátor PF UMB B. Bystrica,
Univerzita Warminsko-Mazurská v Olsztyne, Poľsko a APZ Bratislava, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému „Genéza ochrany práv zamestnanca“ (spoluautor
Laclavíková, M., PF TU Trnava).
37. Bratislava, 22. 6. 2016, vedecká konferencia na tému: Sociálna politika zamestnávateľa
a sociálny fond – aplikačné problémy“, organizátor PF TU Trnava, FMK Trnava, Asociácia
pracovného práva, Frierich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Materská a rodičovská dovolenka – aplikačné problémy.
38. Trnava, 7. 9. 2016, odborný seminár pod záštitou dekanky PF TU Trnava na tému:
Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva, v rámci riešenia projektu VEGA č.
1/0423/14, spoluorganizátori: Friedrich Ebert Stieftung, LLA, FMK UCM TT, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Pôsobenie zástupcov zamestnancov po prevode podniku.
39. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – právne
postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor Ústav pre
právne otázky náboženskej slobody pri PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo
a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, v rámci
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riešenia projektu VEGA 1/0254/16, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Islam a
„Dress Code“ zamestnanca.
40. Trnava, 23.9.2016, vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou v rámci TPD 2016 pod
názvom „Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva v Slovenskej republike“,
organizátor Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava
v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0203/16, otvorenie, moderátorka II. bloku, aktívna
účasť, pozvaný príspevok na tému: Konanie zamestnávateľa.
41. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor
KPPaPSZ PF TU Trnava v rámci projektu VEGA č. 1/0423/14, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: „Možnosti niektorých zmien právnej úpravy Zákonníka práce“
a pozvaný príspevok na tému „Ochrana zamestnanca v rámci zodpovednostných vzťahov
pracovného práva“ (spoluautorka Novotná, M, PF TU Trnava) a príspevok na tému
„Modré a biele goliere, vedúci zamestnanci – osobitná pracovnoprávna úprava“.
42. Bratislava, 21. – 22. 10. 2016, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod
záštitou predsedu NR SR, pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a pri
príležitosti 95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde právnickej fakulty UK
vedenej prof. A. Ráthom „Bratislavské právnické fórum 2016“, organizátor PF UK
Bratislava, aktívna účasť v sekcii Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí –
pozitívny záväzok štátu, pozvaný príspevok na tému: Skončenie pracovného pomeru so
zástupcami zamestnancov.
43. Vígľaš, 23.-24.11. 2016, II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrické
dni práva“, organizátor PF UMB B. Bystrica, Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Právno-historický pohľad na politiku zamestnanosti v Československu
(1945-1965). (spoluautor Laclavíková, M., PF TU Trnava)
44. Bratislava, 1. 3. 2017, konferencia „Kultúra sveta práce – spolurozhodovanie
v odborárskej praxi“, organizátor Fridrich Ebert Stiftung, LLA , UCM FMK Trnava, PF TU
Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému Skúmanie spôsobilosti zamestnanca na
výkon práce.
45. Banská Bystrica, 15. – 16. 3. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Banskobystrická
škola právnych dejín“ 3. ročník na tému „Ľudské práva včera a dnes. Pôvod a význam
ľudských práv a ich ochrana v právnej teórii i praxi“. Organizátor UMB B. Bystrica,
Právnická fakulta, pozvaný príspevok na tému „Právo na prácu versus robotizácia
spoločnosti (ľudská bytosť versus robot)“, (spoluautorka Laclavíková, M., PF TU Trnava).
46. Trnava, 26. 4. 2017, workshop na tému: Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní
zamestnancov do Európskej únie alebo krajín európskeho hospodárskeho priestoru,
organizátor Katedra pracovného práva a práva soc. zabezpečenia PF TU Trnava, aktívna
účasť, príspevok na tému: Pracovná cesta, poskytovanie služieb a personálny leasing.
47. Trnava, 26. 4. 2017, workshop na tému: Ochrana osobných údajov. Nové Nariadenie EÚ
o ochrane osobných údajov, organizátor Katedra pracovného práva a práva soc.
zabezpečenia PF TU Trnava, aktívna účasť, príspevok na tému: Monitorovanie
zamestnancov v kontexte práva na ochranu osobných údajov.
48. Trnava, 17. 5. 2017, konferencia „BOZP a nové technológie“ v rámci projektu APVV 150066, organizátor Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU
Trnava, aktívna účasť, príspevok na tému: Zástupca zamestnancov pre BOZP.
49. Bratislava, 7. 6. 2017, konferencia „Kolektívne vyjednávanie – vyššia mzda?“, organizátor
Friedrich Ebert Stiftung - kancelária v SR, Asociácia pracovného práva, FMK UCM Trnava,
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Inštitút pre výskum práce a rodiny, konferencia v rámci riešenia projektu Kultúra sveta
práce, aktívna účasť, pozvaný príspevok Odmeňovanie a motivácia zamestnancov.
50. Trnava, 15. – 30. 6. 2017, on-line vedecká konferencia „Etika, slušnosť a spravodlivosť
v práve“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Slušné
pracovné podmienky detí (Vývoj ochranného zákonodarstva na území Slovenska),
spoluautor: Laclavíková, M., PF TU Trnava
51. Trnava, 1. 7. – 30. 8. 2017, on-line vedecká konferencia na tému „Pramene práva“,
organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok publikovaný
v zborníku na tému: Interný predpis zamestnávateľa – prameň pracovného práva?
(spoluautor Laclavíková, M., PF TU Trnava).
52. Košice, 20. 10. 2017, konferencia „Sankcie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca“,
v rámci riešenia projektu „Kultúra sveta práce“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung –
zastúpenie v SR, aktívna účasť, príspevok na tému: Skončenie pracovného pomeru
z organizačných dôvodov.
53. Trnava, 3. 11. 2017, vedecký seminár pod záštitou dekanky PF TU Trnava „Štvrtá
priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“, organizátori PF TU Trnava, Friedrich
Ebert Stiftung, LLA – Asociácia pracovného práva, FMK UCM Trnava, aktívna účasť,
príspevok na tému: Budú ešte potrební zástupcovia zamestnancov v 4. priemyselnej
revolúcii?
54. Trnava, 6. 11. 2017, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v rámci riešenia
projektu APVV-15-0066 na tému: Pracovné právo v digitálnej dobe, organizátor Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Nové technológie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
(spoluautorka Laclavíková, M., PF TU Trnava).
55. Vígľaš, Banská Bystrica, 23. – 24. 11. 2017, III. ročník - medzinárodná vedecká
konferencia organizovaná pod záštitou dekana PF UMB B. Bystrica „Banskobystrické
zámocké dni práva“ na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví
a súčasnej potreby ich synergie“, organizátor PF UMB Banská Bystrica, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Ochrana slabšej strany – zamestnanca a pracovná disciplína
v historickom kontexte.
56. Trnava, 22. 3. 2018, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: „Pracovné
podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“, organizátor TU
v Trnave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
v rámci riešenia projektu VEGA 1/0203/16, aktívna účasť, príspevok na tému:
Transformácia pracovného a sociálneho prostredia zamestnancov.
57. Horný Smokovec, 6. – 8. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Starostlivosť
o zdravie zamestnanca“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Skončenie pracovného pomeru a zdravotná nespôsobilosť
zamestnanca.
58. Bratislava, 13. 6. 2018, konferencia pod záštitou Právnickej fakulty TU „Quo vadis
pracovné právo“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta a BPM Bratislava (vzdelávacie
centrum), aktívna účasť
59. Bratislava, 19. 9. 2018, konferencia „Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny“
organizovaná v rámci projektu APVV-16-0106, organizátor SOLEN, s.r.o. Bratislava,
aktívna účasť, príspevok na tému: Pracovnoprávne vzťahy v zdravotníctve a ich špecifiká.
60. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ na
tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of Law –
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Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť
v sekcii pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia „Európsky pilier sociálnych
práv“, pozvaný príspevok na tému: Odmeňovanie zamestnancov a európsky sociálny
model.
61. Trnava, 16. 4. 2019, konferencia „Vplyv pripravovanej rekodifikácie Občianskeho
zákonníka na pracovné právo“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR
a Labour Law Association v rámci riešenia projektu „Kultúra sveta práce“, aktívna účasť,
príspevok v rámci diskusie na tému: Právne úkony a ich výklad, zmeny vo výklade
pracovnoprávnych úkonov. Aktívna účasť v rámci diskusie na tému: Zmeny v úprave
premlčania, premlčanie práva odstúpiť od zmluvy a práva dovolať sa relatívnej
neplatnosti s dôrazom na zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch.
62. Trnava, 20. 4. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Práca je základným
právom a pre človeka dobrom“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, aktívna účasť, príspevok
63. Bratislava, 3. 10. 2019, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Riešenie kolektívnych sporov a sporné otázky pri
uzatváraní kolektívnych zmlúv.“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, LLA, MPSVaR SR
a TU v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť v diskusných paneloch ako hlavná
diskutujúca, témy: Kolektívne spory a ich riešenie. Sporné okruhy zákona o kolektívnom
vyjednávaní.
64. Bratislava, 7. 11. 2019, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Úprava pracovnoprávnych nárokov v kolektívnej
zmluve.“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, LLA, MPSVaR SR a TU v Trnave, Právnická
fakulta, aktívna účasť v diskusných paneloch ako hlavná diskutujúca, témy: Odmeňovanie
zamestnancov. Pracovný čas a dovolenka.
65. Trnava, 1. – 31. 7. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Human Rights
Dimensions of Pandemic Crisis“, organizátor TU Právnická fakulta, Ústav pre právne
otázky náboženskej slobody, Jawaharlal Nehru University New Delhi, University of
Mumbai, pozvaný príspevok na tému: Performance of Dependent Work during
a Pandemic Crisis.
66. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris Tyrnavienses
– Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal Policy and
Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori Právnická
fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta Univerzity
Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita
vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického práva a verejnej
správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť v sekcii Pracovné
právo a právo sociálneho zabezpečenia – 25. 9. 2020 - medzinárodná vedecká
konferencia „Zmluvná autonómia v súkromnom (pracovnom) práve“, pozvaný príspevok
na tému: Kreovanie člena Európskej zamestnaneckej rady podľa Zákonníka práce.
(spoluautor Švec, M., PF UMB B. Bystrica)
67. 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, pozvaný príspevok na tému: Hmotnoprávne zabezpečenie členov
odborovej organizácie ako predpoklad efektívneho napĺňania pracovnoprávnej ochrany
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zamestnancov v európskom sociálnom modeli. (spoluautor Švec, M., PF UMB B.
Bystrica).
68. Banská Bystrica, 7. 5. 2021, III. ročník online vedeckej konferencie organizovanej pod
záštitou dekana PF UMB v B. Bystrici na tému „Právne rozpravy on-screen“, aktívna účasť
69. Košice, 16. 4. 2021, online vedecká konferencia „Zdravie pri práci v spektre teórie
a praxe“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na
tému Aktuálne otázky posudzovania zdravotného stavu (nielen) zamestnancov na
pracovnoprávne účely.
70. Bratislava, 20. – 21. 10. 2021, 3. odborná online konferencia k pracovnému právu
„Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práva a povinností“, organizátor
Wolters Kluwer Bratislava a Labour Law Association, aktívna účasť v I. bloku – Nové
procesné pravidlá v Zákonníku práce, príspevok - prednáška na tému: Novinky
v procesnej realizácii skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
v slovenskej a českej právnej úprave.
71. Košice, 5. 11. 2021, online vedecká konferencia na tému „Zamestnanec v digitálnom
prostredí“, organizátor PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, príspevok na tému: Prekážky
v práci na strane zamestnávateľa optikou zmien pracovných procesov. (spoluautor Švec,
M., PF UMP B. Bystrica)
72. Bratislava, 16. 12. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia „Budúcnosť práva –
Právo budúcnosti“, organizátor Fakulta práva PEVŠ Bratislava, aktívna účasť, príspevok
na tému: Reintegrácia zamestnankyne do pracovného prostredia po návrate z materskej
a rodičovskej dovolenky. (spoluautor Švec, M., PF UMB B. Bystrica)

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Třešť, Česká republika, 2. – 4.10.2002- medzinárodná vedecká konferencia „Pracovní
právo 2002. Pracovné právo v teórii a praxi“, organizátor PF MU v Brne, PF ZU v Plzni, PF
UK v Prahe, Ústav štátu a práva ČAV, MPaSV ČR, Spoločnosť pre pracovné právo
a sociálne zabezpečenie, účasť
Třešť, Česká republika, 1.-3. október 2003 – medzinárodná vedecká konferencia
Pracovní právo 2003 „Pracovní právo ve světle základních práv a svobod“, účasť
Třešť, Česká republika, 20.-22.10.2004 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní
právo 2004 „Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení – nové právní úpravy“,
organizátor PF MU v Brne, PF UK v Prahe, PF ZČU v Plzni, Ústav štátu a práva AV ČR,
Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie, MPaSV ČR, účasť
Třešť, Česká republika, 5.-7.10.2005 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní
právo 2005 „Skončení pracovního poměru“, organizátor PF MU v Brne, PF UK v Prahe, PF
ZČU v Plzni, Ústav štátu a práva AV ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne
zabezpečenie, MPaSV ČR, účasť
Paríž, Francúzsko, 5.-8.9.2006 – XVIII. svetový kongres pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, organizátor Francúzska asociácia pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, pozvanie, účasť
Třešť, Česká republika, 4-6.10.2006 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo
2006 „Nové zákony v pracovním a sociálním právu“, organizátori Právnická fakulta MU
v Brne, Právnická fakulta UK v Prahe, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav štátu a práva
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AV ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie ČR, Ministerstvo práce
a sociálnych vecí ČR, účasť
7. Třešť, Česká republika, 3.-5.10.2007 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní
právo 2007 „Kolektivní pracovní právo“, organizátori Právnická fakulta MU v Brne,
Právnická fakulta UK v Prahe, Právnická fakulta ZČU v Plzni, Ústav štátu a práva AV ČR,
Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie ČR, Ministerstvo práce
a sociálnych vecí ČR, účasť
8. Třešť, ČR, 6.-8.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Pracovní právo 2010“ na
tému: „Flexibilní formy zaměstnání“, organizátor MU, Právnická fakulta Brno, UK,
Právnická fakulta Praha, ZČU, Právnická fakulta Plzeň, Ústav státu a práva Akademie věd
ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie v spolupráci s MPaSV ČR,
účasť
9. Sevilla, Španielsko, 21. – 23. 9. 2011, účasť na medzinárodnom kongrese „X Congreso
Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social“ – X. svetový kongres
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, organizátor Španielska asociácia
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvanie, účasť
10. Pécs, Maďarsko, 26. 4. 2013, medzinárodná konferencia (v rámci riešenia
medzinárodného projektu Visegradskeho fondu, hlavný riešiteľ PF MU Brno) na tému:
„Cooperation for employees with changed working abilities“, organizátor Fakulty of Law
University of Pécs, Hungary, účasť
11. Třešť, ČR, 30. 9. – 2. 10. 2015, medzinárodná vedecká konferencia „Slaďování
pracovního a rodinného života“, organizátor PF MU Brno, PF UK Praha, PF Západočeskej
U v Plzni, ÚSaP AV ČR, Společnosť pro pracovní právo a sociální zabezpečení
a Ministerstvo práce a soc. věcí ČR, účasť.
12. Brno, ČR, 9. – 10. 11. 2017, medzinárodná konferencia „Days of Law 2017 – Dny práva
2017“, organizátor PF MU Brno, účasť

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
1. Modra-Harmónia, 14.-21.11.2004 - účasť na jesennej škole „Pramene práva: Quid iuris
po vstupe do Európskej únie“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so
Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000
2. Modra-Harmónia, 11.-19.11.2005 - účasť na jesennej škole „(Ne)rovnosť a
rovnoprávnosť“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským
národným podporným výborom EUROPA 2000 a Friedrich Ebert Stiftung
3. Modra-Harmónia, 16.-24.11.2006 - účasť na jesennej škole práva „Občianstvo: európsky
problém“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským národným
podporným výborom EUROPA 2000 a Friedrich Ebert Stiftung
4. Trnava, 24.3.2007 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave, účasť na podujatí
5. Smolenice, 20.-21.9.2007 – medzinárodná vedecká konferencia IX. Lubyho právnické dni
- Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe, organizátori Nadácia Štefana
Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, účasť na podujatí
6. Trnava, 29. 3. 2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU
v Trnave, účasť
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7. Bratislava, 26. 11. 2008, pracovné stretnutie v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky
2008 – „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty (VP
č. 2134/08), organizátor Inštitút pre výskum práce a rodiny Bratislava, účasť
8. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU
v Trnave, účasť
9. Košice, 12. 5. 2009, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou na UPJŠ Košice pod
názvom „Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na právnu
reguláciu pracovnoprávnych vzťahov“, účasť
10. Trnava, 24.09.2009, medzinárodná vedecká konferencia „„Teória aplikácie
medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej
a komunitárnej úrovni“, organizátor PF TU Trnava, Katedra medzinárodného práva
a európskeho práva (v rámci VEGA-projektu 1/0347/09), príhovor prodekanky
11. Košice, 5.11.2009, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Liberalizácia
pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov“, organizátor Právnická
fakulta UPJŠ Košice, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, účasť
12. Trnava, 28. 4. 2010, vedecké diskusné fórum „Whistleblowing“, organizátor UK Praha
a PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra
ústavného práva, člen diskusného fóra, účasť
13. Trnava, 09.12.2010, odborný seminár „Monitorovanie zamestnancov a ochrana
súkromného života“, organizátor TU Právnická fakulta, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, odborný diskutujúci
14. Trnava, 26. 3. 2011, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, členka vedeckého výboru konferencie, ,
moderátorka I. bloku súkromnoprávnej sekcie - pracovné právo, účasť
15. Trnava, 30. 3. 2012, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, členka vedeckého výboru konferencie, ,
moderátorka I. bloku súkromnoprávnej sekcie - pracovné právo, účasť
16. Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátorka I. bloku
súkromnoprávnej sekcie - pracovné právo.
17. Trnava, 9. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví
a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, organizátor TU Trnava,
Právnická fakulta, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, otvorenie, účasť
18. Bratislava, 14. 6. 2016, konferencia „Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce“,
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, Labour Law Association,
moderátorka IV. panel: Aktuálne legislatívne pracovnoprávne zmeny a sociálne
partnerstvo, účasť
19. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, otvorenie
plenárneho zasadnutia, účasť
20. Trnava, 18. 10. 2016, medzinárodná konferencia „Chránené oznamovanie
(Whistleblowing) ako účinný nástroj na odhaľovanie nekalých praktík“, organizátor
Friedrich Ebert Stiftung, LLA, PF TU Trnava, Transparency International Slovensko, účasť
21. Bratislava, 21.10.2016, panelová diskusia organizovaná združením Občan, demokracia
a zodpovednosť na tému: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných
politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce, účasť a aktívna účasť v diskusii
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22. Trnava, 3. 4. 2017, odborné podujatie (diskusné fórum) na tému: Požiadavky justičnej
praxe na vzdelávanie právnikov, organizátor PF TU Trnava, účasť
23. Smolenice, 28.-29.9.2017, medzinárodná vedecká konferencia XIII. Lubyho právnické dni
na tému: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, organizátor PF TU
Trnava a Nadácia Štefana Lubyho, príhovor (dekanka), účasť
24. Trnava, 27. 10. 2017, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému:
Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov, organizátor Katedra správneho
práva, práva živ. prostr. a finančného práva PF TU Trnava, príhovor (dekanka), účasť
25. Trnava, 23. 3, 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie
26. Bratislava, 26. 3. 2018, konferencia „Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“,
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v SR a Asociácia pracovného práva (LLA),
účasť, moderátorka 3. panela „Práca 4.0 a zmeny v pracovnoprávnej úprave“
a organizátorka podujatia
27. Trnava, 25. 6. 2019, odborné sympózium „Ochrana práva zamestnanca v 21. storočí“,
organizátor Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava,
účasť
28. Smolenice, 19. – 20. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia XIV Lubyho právnické
dni na tému „Ad hoc legislatíva v súkromnom práve“, organizátor PF TU Trnava, Nadácia
Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Ba, otvorenie (ako dekanka), účasť
29. Trnava, 28. 1. 2021, on-line international scientific cpnference „Law and Values“,
organizátor Faculty of Law, Trnava University and University Warmia and Mazury in
Olsztyn, Branch Elk, člena organizačného a vedeckého výboru konferencie

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác, členstvo v komisiách:










školiteľka doktorandského študijného programu v študijnom odbore 3.4.6. pracovné
právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od 2009)
školiteľka doktorandského študijného programu v študijnom odbore 3.4.11.
občianske právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte (od máj 2019)
členka odborovej komisie pre študijný program 3.4.6. pracovné právo od r. 2010 na
TU v Trnave, Právnickej fakulte do 14. 5. 2021
členka odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.4.11.
občianske právo na UPJŠ Košice, Právnickej fakulte (od 2012 – 2018)
členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program občianske právo na TU
v Trnave, Právnickej fakulte (od 09/2017 – 05/2021)
členka programovej komisie pre pracovné právo v rámci jednej odborovej komisie
pre doktorandský študijný program právo v študijnom odbore 30. Právo (zmena
sústavy študijných odborov podľa vyhlášky č. 244/2019 Z. z.) na UK v Bratislave,
Právnickej fakulte, január 2020
2019 - členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program 30. právo
(menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej
fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné
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komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),
menovanie od 1. 12. 2019
členka subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Pracovné
právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave,
Právnickej fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové
pracovné komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací
poriadok), menovanie od 15. 5. 2021

* školiteľka
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava Mgr. Kataríny Blahovej, externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. r. 2009/2010 (školiteľ doc. Freund, zmena od r.
2011), úspešná obhajoba a ukončenie štúdia 27. 8. 2012 na tému: Starostlivosť
zamestnávateľa o zamestnancov
- školiteľka doktoranda PF TU Trnava JUDr. Mikuláša Fülekyho, externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. roka 2010/2011, úspešná obhajoba 30.4.2014,
na tému: Právne postavenie manažérov
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava JUDr. Silvie Gatciovej, LL.M., externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. roka 2008/2009 , úspešná obhajoba 23.5.2014
na tému: Obmedzenia práva na štrajk z pohľadu medzinárodného, európskeho
a národného práva
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava Mgr. Ingridy Valachovej, externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. r. 2011/2012, úspešná obhajoba 7. 11. 2014, na
tému: Európsky kontext rodinnej politiky štátu a jej vplyv na zosúladenie rodinného a
pracovného života
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava Mgr. Kataríny Siskovičovej, rod. Kavuľovej, externá
forma štúdia, študijný program pracovné právo, od ak. r. 2011/2012, úspešná obhajoba
25. 8. 2015 na tému: Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava Mgr. Jany Černákovej, externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. r. 2011/2012, úspešná obhajoba 24. 8. 2016 na
tému: Pracovno-právne aspekty prevodu podniku
- školiteľka doktoranda JUDr. Jozefa Lukajku, externá forma štúdia, študijný program
pracovné právo, od ak. roka 2012/2013, úspešná obhajoba 24. 8. 2015 na tému:
Vymožiteľnosť nárokov z pracovnoprávnych vzťahov.
- školiteľka doktoranda Mgr. Borisa Kukumberga, externá forma štúdia, na PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, od ak. roka 2009/2010
téma: Nelegálne
zamestnávanie a nelegálna práca cudzincov, úspešná obhajoba 24. 8. 2016
- školiteľka doktorandky PF TU Trnava JUDr. Zuzany Štrbíkovej, externá forma štúdia,
študijný program pracovné právo, od ak. r. 2011/2012, úspešná obhajoba 25. 8. 2016 na
tému: Prevod podnikov v práve Európskej únie a Slovenskej republiky
* oponentka dizertačných prác
1. oponentka dizertačnej práce Mgr. Janky Valčuhovej, odbor 3.4.6. pracovné právo, január
2011, obhajoba konaná 5.5.2011
2. oponentka dizertačnej práce JUDr. Mgr. Mariána Kropaja, odbor 3.4.6. pracovné právo,
menovanie - júl 2011, úspešná obhajoba 21.9.2011
3. oponentka dizertačnej práce JUDr. Mareka Šveca, odbor pracovné právo, PF TU Trnava,
menovanie – apríl 2012, úspešná obhajoba 28. 8. 2012
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4. oponentka dizertačnej práce Mgr. Janky Debrecéniovej, Mjur., študijný program teória
a dejiny štátu a práva, na PF TU Trnava, menovanie – november 2012, úspešná obhajoba
22. 2. 2013
5. oponentka dizertačnej práce Mgr. Petra Kotiru, téma Európske zamestnanecké rady a ich
pôsobenie v nadnárodnom prostredí pracovnoprávnych vzťahov, doktorand PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, menovanie júl 2013, úspešná obhajoba 19. 8.
2013
6. oponentka dizertačnej práce JUDr. Pavla Nechalu na tému: Chránené oznamovanie
(Whistleblowing), doktorand PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, menovanie
január 2014, úspešná obhajoba 23. 5. 2014.
7. oponentka dizertačnej práce JUDr. Lukáša Kvokačku, LL.M. na tému: Vybrané otázky
právnej úpravy európskej spoločnosti (SE) a jej zamestnancov“, doktorand PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, menovanie júl 2014, úspešná obhajoba 25. 8. 2014.
8. oponentka dizertačnej práce JUDr. Lenky Michalskej na tému: Pracovný čas
v medzinárodnom práve a európskom práve, doktorandka PF TU Trnava, študijný
program pracovné právo, menovanie jún 2015, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
9. oponentka dizertačnej práce JUDr. Barbory Mrúzovej na tému: Dôstojnosť osoby
v pracovnom práve. Vek a starnutie na trhu práce.; doktorandka PF TU Trnava, študijný
program pracovné právo, menovanie jún 2015, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
10. oponentka dizertačnej práce JUDr. Vladimíra Kašubu na tému: Československé pracovné
právo v rokoch 1945-1965; študijný program teória a dejiny štátu a práva, na PF UK
Bratislava, menovanie jún 2015, obhajoba 15. 2. 2016
11. oponentka dizertačnej práce JUDr. Martina Šmída na tému: Kolize zásady smluvní
volnosti a zásady zacházení v pracovním právu, doktorandský študijný odbor Teoretické
právní vědy, na PF MU Brno, menovanie 12/2016
12. oponentka dizertačnej práce JUDr. Kataríny Králikovej, externá forma, na PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, téma práce: Vývoj pracovného súdnictva“, menovanie
apríl 2016, úspešná obhajoba 24. 8. 2016
13. oponentka dizertačnej práce JUDr. Antónie Wittekovej, externá forma, na PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, téma práce: Konanie v individuálnych
pracovnoprávnych sporoch“, úspešná obhajoba 25. 8. 2017.
14. oponentka dizertačnej práce JUDr. Daniely Hlobíkovej, na tému: Súbeh funkcií člena
štatutárneho orgánu a pracovného práva, na PF TU Trnava, študijný program Pracovné
právo, úspešná obhajoba 25. 6. 2018
15. oponentka dizertačnej práce Mgr. Viktora Vargu, externá forma, doktorand na UPJŠ
Košice, Právnickej fakulte, študijný program občianske právo, téma práce „Právne
aspekty elektronizácie pracoviska“, menovanie máj 2019, obhajoba 28.6.2019
16. oponentka dizertačnej práce JUDr. Silvie Beierovej, téma: „Ochrana súkromia príslušníka
v služobnom pomere“, na PF TU Trnava, externá forma, študijný program Pracovné
právo, obhajoba 30. 6. 2020
17. oponentka dizertačnej práce Mgr. Mariána Mészárosa, téma: „Výkon závislej práce v 21.
storočí“, na PF TU Trnava, denná forma, študijný program Pracovné právo, obhajoba 30.
6. 2020
18. oponentka dizertačnej práce JUDr. Daniely Lamčkovej (PF UPJŠ Košice) študijný program
občianske právo, téma práce: „Zásada rovnakého zaobchádzania a jej uplatňovanie“,
menovanie júl 2020, obhajoba 27. 8. 2020.
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19. oponentka dizertačnej práce JUDr. Lucie Váryovej, téma: „Súkromnoprávne aspekty
ochrany osobných údajov“, na PF TU Trnava, externá forma, študijný program Pracovné
právo, menovanie máj 2021, obhajoba 25. 8. 2021
20. oponentka dizertačnej práce
JUDr. Silvie Lattovej, téma: „Zodpovednosť
prevádzkovateľov online platforiem“, na PF TU Trnava, externá forma, študijný program
Pracovné právo, menovanie jún 2021, obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021
21. oponentka dizertačnej práce denného doktoranda Mgr. Ivana Kundráta (PF UPJŠ Košice),
študijný program občianske právo, téma práce: Neplatnosť právnych úkonov
v pracovnom práve, menovanie jún 2021
* členstvo v komisii
1. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jany Pšenkovej, odbor 3.4.6.
pracovne pravo, 7.7.2010
2. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Simony Toth-Vaňovej, odbor 3.4.6.
pracovne pravo, 7.7.2010
3. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Martiny Uhliarovej, PF TU Trnava
v študijnom odbore pracovné právo, obhajoba konaná 5.5.2011
4. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ladislava Tótha, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 28. 8. 2012
5. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Vladimíra Hornáčka, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, obhajoba 28. 8. 2012
6. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andreja Porubana, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, obhajoba 27. 8. 2012
7. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Blahovej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 27. 8. 2012
8. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andrey Blaškovej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 27. 8. 2012
9. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce – I. opravný termín JUDr. Andrey
Blaškovej, PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, obhajoba 24. 9. 2012
10. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Bc. Martina Bullu, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 28.5.2013
11. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, obhajoba 19.8.2013
12. predsedníčka komisie pre obhajobu DP JUDr. Michala Reckého, PF TU Trnava, študijný
program pracovné právo, obhajoba 19.8.2013
13. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mikuláša Fülekyho, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 30. 4. 2014.
14. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba II. termín: 23. 5. 2014.
15. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Petra Mészárosa, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014.
16. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Radima Kochana, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014.
17. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ľubice Dilongovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 5. 11. 2014.
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18. Členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Radomíra Tomečka, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 5. 11. 2014.
19. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Procházkovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 7. 11. 2014.
20. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ingrid Valachovej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 7. 11. 2014.
21. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Filipa Michalíčka, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, riadny termín - neúspešná obhajoba 12. 11.
2014.
22. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Filipa Michalíčka, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, I. opravný termín - úspešná obhajoba 27. 1.
2015.
23. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Dany Skičkovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
24. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mikuláša Krippela, PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, úspešná obhajoba 19. 10. 2015 na tému: Invalidný
dôchodok v sociálnom poistení SR.
25. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Heleny Hromádkovej, PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, téma práce: Dôstojnosť života a ďalší vývoj
pracovného právo a práva sociálneho zabezpečenia, menovanie marec 2017, úspešná
obhajoba 10. 4. 2017
26. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mareka Masláka, na PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, menovanie máj 2017, úspešná obhajoba 27. 6. 2017
27. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ivany Klorusovej, LL.M., na PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, menovanie máj 2017, úspešná obhajoba 27. 6.
2017
28. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lucie Petríkovej, PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, úspešná obhajoba 14. 12. 2017 na tému: Zákaz
diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku.
29. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Erika Schwarcza, MBA, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, téma práce: Prechod práv a povinností
z pracovnoprávnych vzťahov a ochrana zamestnancov, termín obhajoby: 25. 6. 2019,
menovanie máj 2019
30. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavla Horňáka, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, téma práce: Právne úkony v pracovnom práve, termín
obhajoby: 25. 6. 2019, menovanie máj 2019
31. predsedníčka 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)“, menovanie apríl 2021, termín
obhajoby: 18. 6. 2021
32. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ivana Petkova, PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, téma práce „Zodpovednosť materskej spoločnosti –
korporátna sociálna zodpovednosť“, menovanie júl 2021, obhajoba 25. 8. 2021
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* dizertačné skúšky
- členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Silvie Baierovej, na PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, menovanie apríl 2019, skúška konaná 14. 5. 2019
- členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Mariána Mészárosa, na PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, menovanie apríl 2019, skúška konaná 14. 5.
2019

Účasť v habilitačnom a vymenúvacom konaní:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní prof. JUDr. Roberta Vlčeka, PhD.,
MPH v odbore 3.4.6. pracovné právo, menovanie po schválení vo Vedeckej rade PF TU
Trnava zo dňa 8. 12. 2011, obhajoba habilitačnej práce 2. 3. 2012
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní Mgr. Janusza Wiśniewskieho, PhD.
(z Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi, Poľsko) v odbore 3.4.6. pracovné právo na
PF TU Trnava, téma habilitačnej práce: Various forms of employment; menovanie po
schválení vo Vedeckej rade PF TU Trnava zo dňa 26. 2. 2015, konanie habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce 25. 8. 2015.
členka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Mareka Šveca, PhD. (externý
uchádzač z FMK UCM Trnava) na PF TU Trnava, študijný odbor 3.4.6. pracovné právo,
menovanie apríl 2017, úspešná habilitácia – prednáška a obhajoba hab. práce – 3. 11.
2017;
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
(externý uchádzač z PF UK Bratislava), na PF TU Trnava, v študijnom odbore pracovné
právo, menovanie október 2017, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
22. 3. 2018, účinnosť diplomu od 1. 5. 2018;
oponentka habilitačnej práce JUDr. Mgr. Evy Šimečkovej, Ph.D. na PF MU Brno,
v študijnom odbore Pracovní právo a sociální zabezpečení, téma „Formy násilí na
pracovišti“, menovanie marec 2018;
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Marcela Dolobáča, PhD.
(externý uchádzač z PF UPJŠ Košice), na PF TU Trnava, v študijnom odbore pracovné
právo, menovanie apríl 2018, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 25. 6.
2018;
členka vymenúvacej (hodnotiacej) komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Kristiny
Koldinské, Ph.D. za profesorku v odbore pracovní právo a právo sociálního zabezpečení,
na Právnickej fakulte UK Praha, menovanie máj 2018
predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. PhDr. Silvie Treľovej,
PhD. (externá uchádzačka z Fakulty managementu UK Bratislava) na TU, Právnickej
fakulte v odbore Pracovné právo, schválenie vo VR TU, PF (28.11.2019), menovanie
december 2019, úspešná habilitácia 7. 7. 2020, habilitačná prednáška na tému:
Dovolenka a pracovné voľno rodičov z rodinných dôvodov v kontexte slovenskej a
európskej legislatívy. Názov habilitačnej práce: Rovnaké zaobchádzanie so ženami
a mužmi. Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere.
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. na PF
UK v Prahe v odbore „pracovní právo a právo sociálního zabezpečení“, téma habilitačnej
práce „Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy.“, menovanie marec 2020
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-

-

-

-

-

-

oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Jany Žuľovej, PhD. na
Právnickej fakulte UJPŠ v Košiciach v odbore HIK Občianske právo, téma habilitačnej
práce: Výber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest., menovanie
marec 2021
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Márie Novákovej, PhD.
v odbore právo - HIK pracovné právo na PF UK v Bratislave, téma habilitačnej prednášky:
Aspekty expozície duálnej úpravy výkonu zdravotníckeho povolania na výučbových
pracoviskách; téma habilitačnej práce: Zdravotnícky pracovníci univerzitných pracovísk,
menovanie marec 2021
oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Lenky Freel, PhD. v odbore
právo - HIK pracovné právo na PF UK v Bratislave, téma habilitačnej prednášky:
Problematické otázky vzdelávania a podmienok zamestnávania zdravotníckych
pracovníkov; téma habilitačnej práce: Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov,
podmienky zamestnávania zdravotníckych pracovníkov v SR, menovanie máj 2021,
konanie habilitácie 26. 8. 2021
členka inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. JUDr. Romany Smyčkovej,
PhD. v odbore právo - HIK občianske právo na PF UK v Bratislave, téma inauguračnej
prednášky: Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia, menovanie máj
2021
oponentka v inauguračnom konaní doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. v HIK pracovné
právo na PF UK Bratislava, menovanie júl 2021, téma inauguračnej prednášky: Vysielanie
zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v EÚ, konanie prednášky 9. 9. 2021
členka inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD.
v odbore právo - HIK občianske právo na PF UK v Bratislave, téma inauguračnej
prednášky: Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax; menovanie október 2021, online
inauguračná prednáška 2. 12. 2021.

Legislatívna a normotvorná činnosť:
-

-

členka Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, menovací dekrét Ministra
spravodlivosti SR, január 2016
členka Disciplinárneho senátu v pozícii „iná osoba ako sudca“, zvolená Súdnou radou SR
podľa čl. 141a ods. 5 písm. g) Ústavy SR dňa 30. 1. 2017, menovanie od JUDr. Bajánkovej,
predsedníčky Súdnej rady SR, do roku 2020
členka pracovnej skupiny pre súkromné právo v SAK (menovanie september 2017)

Členstvo vo vedeckých radách:
Od 1. mája 2009 – dodnes - členka Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty
Od 1. 11. 2015 – doteraz - predsedníčka Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty
Od 27. 11. 2015 - doteraz - členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave
Od 1. 1. 2016 - doteraz
- členka Vedeckej rady Právnickej fakulty MU Brno
Od 23. 2. 2016 – doteraz - členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ Košice
Od 6. 4. 2016 – doteraz
- členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci
Od 20. 9. 2016 – doteraz
- členka Vedeckej rady UK v Bratislave, Právnickej fakulty
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Od 2017 Od 2017

- členka Vedeckej rady UMB B. Bystrice, Právnickej fakulty
- členka Vedeckej rady PEVŠ Bratislava, Fakulty práva

Členstvo v redakčných radách:
- členka vedeckej rady (Scientific Board) medzinárodného vedeckého časopisu SJLS
(Silesian Journal of Legal Studies),ISSN 0208-6336, vydavateľstvo: Wydawnictwo
Uniwesytetu Slaskiego, Katowice, Polska (Faculty of Law and Administration, University
of Silesia, Poland); od október 2014.
- Členka redakčnej rady časopisu Právnické listy, vydavateľ Fakulta práva Západočeskej
univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR, ČR, ISSN 2533-736X, menovanie júl
2017
- členka „vedeckej rady“ vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava, vedecká rada pre oblasť
pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu (od
2017),
- členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného časopisu „Central
European Journal of Labour Law and Personnel Management“, ktorý vydáva Asociácia
pracovného práva v SR – Labour Law Association of the Slovak republic so sídlom
Trnava, SR. ISSN 2644-4542 (on line), ISSN 2644-4917 (print), prvé číslo bolo publikované
v roku 2018 Volume 1/ No. 1.
- členka edičnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného časopisu „Social Law“,
vydavateľ Taras Shevchenko National University of Kyjev, Ukraine, ISSN 2617-5967, od
roku 2020

Organizácia vedeckej činnosti:
1. Malacky, 20. - 21. október 2005 - členka organizačného výboru odborného seminára
mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou „Európske výzvy súčasného
právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2. Trnava, 11.12.2006 – medzinárodné vedecké sympózium Liberalizácia pracovného práva
– možnosti a obmedzenia, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so
Slovenskou spoločnosťou pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, členka
organizačného výboru
3. Trnava, 19. 5. 2008, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Národný pohyb
služieb a dočasné vyslanie zamestnancov do krajín európskeho hospodárskeho
priestoru“, organizovaný Právnickou fakultou TU v Trnave Katedrou pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, pod záštitou MPaSVR SR a Advokátskou kanceláriou
Procházka/Randl/Kubr Praha-Bratislava, členka organizačného výboru
4. Trnava, 29.10.2008, medzinárodné vedecké sympózium „Pracovné právo 21. storočia“,
organizované PF TU v Trnave, Katedrou pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia a Spoločnosťou pre pracovné právo a právo soc. zabezpečenia SR, členka
organizačného výboru
5. Trnava, 20.11.2009, vedecká on-line konferencia „Quo vadis, pracovné právo?,
organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
(konferencia je výstupom riešenia VEGA projktu č. 1/4619/07), garant a hlavný
organizátor
6. Trnava, 27.11.2009, vedecký seminár „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných
vzťahov“, organizátor JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v rámci projektu VEGA MŠ SR č.
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1/4619/07), členka Katedry pracovného práva a práva soc. zabezpečenia PF TU Trnava,
hlavný organizátor a garant seminára
7. Trnava, 3.12.2009, on-line vedecká konferencia „Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom
práve“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, konferencia konaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0183/09, členka
organizačného výboru
8. Trnava, 28. 4. 2010, vedecké diskusné fórum „Whistleblowing“, organizátor UK Praha
a PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra
ústavného práva, členka organizačného výboru
9. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris
Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava,
členka organizačného výboru konferencie
10. Trnava, 10.11.2010, konferencia „Závislá práca“, organizátor TU, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a PRK Partners Praha,
hlavný organizátor, v rámci projektu VEGA č. 1/0729/10 – vedúca projektu
11. Trnava, 10.11.2010, konferencia „Závislá práca“, organizátor TU, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a PRK Partners Praha,
organizátorka
12. Trnava, 09.12.2010, odborný seminár „Monitorovanie zamestnancov a ochrana
súkromného života“, organizátor TU Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, organizátorka
13. Trnava, 15. 3. 2011, medzinárodná vedecká konferencia „Možnosti a hranice liberalizácie
pracovnoprávnych vzťahov“, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, členka organizačného výboru
14. Bratislava, 2. 6. 2011, seminár (výstup projektu VEGA č. 1/0729/10) na tému:
Sociálnoprávny rozmer agentúrnej práce, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v spolupráci s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a PRK Partners, s.r.o. Bratislava, hlavná organizátorka
15. Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“,
organizátor PF TU Trnava, členka vedeckého výboru, moderátorka II. bloku
súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo
16. Bratislava, 7. 11. 2013, „Raňajky s KSP“ s odbornou diskusiou na tému „Pracovná cesta“,
organizátor Labour Law Association, odborná garantka, moderátorka,organizátorka
17. Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátorka I. bloku
súkromnoprávnej sekcie - pracovné právo.
18. Bratislava, 10. 9. 2014, vedecká konferencia s odbornou diskusiou na tému „Úrazové
poistenie a invalidita“, spoluorganizátorka, odborná garantka a moderátorka (za
Asociáciu pracovného práva).
19. Trnava, 26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia „Ochrana zamestnanca
v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov“, organizátor PF TU Trnava,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, členka organizačného
výboru
20. Bratislava, 7. 10. 2014, vedecká konferencia spojená s predstavovaním novej publikácie
na tému „Kolektívne pracovné právo – Quo vadis“, za Asociáciu pracovného práva –
spoluorganizátorka, odborná garantka a moderátorka podujatia.
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21. Bratislava, 6. 11. 2014, vedecká konferencia s odbnoru diskusiou na tému „Ochrana
súkromia zamestnanca“, spoluorganizátorka za Asociáciu pracovného práva,
moderátorka a odborná garantka.
22. Trnava, 3.12.2014, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Diskriminácia
v zmluvnom práve“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho a obchodného práva a Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, členka organizačného výboru a garant podujatia
23. Bratislava, 23. 2. 2015, vedecká konferencia na tému „Platnosť a neplatnosť právnych
úkonov v pracovnom práve“ spojená s prezentáciou publikácie JUDr. J. Tomana,
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Asociácia pracovného práva, Inštitút pre výskum
práce a rodiny a UCM Trnava. Organizátorka, garantka a moderátorka podujatia.
24. Trnava, 27. 3. 2015, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, členka vedeckého výboru konferencie,
moderátorka súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo.
25. Trnava, 11. 12. 2015, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou „Aktuálne otázky
manželstva a rodiny v konfesnom a kánonickom práve“, organizátor UPONS pri PF TU
Trnava, otvorenie, príhovor
26. Bratislava, 22. 6. 2016, vedecká konferencia na tému: Sociálna politika zamestnávateľa
a sociálny fond – aplikačné problémy“, organizátor PF TU Trnava, FMK Trnava, Asociácia
pracovného práva, Frierich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, organizátorka, odborný
garant a moderátorka konferencie.
27. Trnava, 7. 9. 2016, odborný seminár pod záštitou dekanky PF TU Trnava na tému:
Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva, v rámci riešenia projektu VEGA č.
1/0423/14, spoluorganizátori: Friedrich Ebert Stieftung, LLA, FMK UCM TT, odborný
garant, moderátorka a organizátorka podujatia
28. Trnava, 18. 10. 2016, medzinárodná konferencia „Chránené oznamovanie
(Whistleblowing) ako účinný nástroj na odhaľovanie nekalých praktík“, organizátor
Friedrich Ebert Stiftung, LLA, PF TU Trnava, Transparency International Slovensko,
organizátorka podujatia
29. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, členka
vedeckého a organizačného výboru konferencie, otvorenie a ukončenie podujatia
30. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – právne
postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor Ústav pre
právne otázky náboženskej slobody pri PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo
a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, v rámci
riešenia projektu VEGA 1/0254/16, členka vedeckého výboru konferencie
31. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor
KPPaPSZ PF TU Trnava v rámci projektu VEGA č. 1/0423/14, vedúca projektu
a organizátor podujatia
32. Trnava, 5. 5. 2017, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou – Scientific Colloquium
with International Participation na tému: „Ukraine“, organizátor PF TU Trnava pri
príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity
(1667) a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave (1997) v roku 2017 –
kolokvium v rámci cyklu vedeckých podujatí na tému: „Naši susedia, naši priatelia naši
sousedé, naši přátelé - szomszédaink, barátaink - nasisąsiedzi, nasiprzyjaciele –
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нашісусіди, нашідрузі – unsere Nachbarn, unsere Freunde“, členka organizačného
výboru a vedeckého výboru
33. Trnava, 27. 9. 2017, vedecké kolokvium „Vzťahy štátu a cirkví na začiatku 21. storočia“,
organizátor ÚPONS PF TU Trnava, Facolta di Diritto Canonico, Universita Pontificia
Salesiana, Roma, Italia, organizátorka a členka vedeckej rady kolokvia
34. Trnava, 3. 11. 2017, vedecký seminár pod záštitou dekanky PF TU Trnava „Štvrtá
priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“, organizátori PF TU Trnava, Friedrich
Ebert Stiftung, LLA – Asociácia pracovného práva, FMK UCM Trnava, aktívna účasť,
vedecký garant a moderátorka
35. Bratislava, 26. 3. 2018, konferencia „Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“,
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v SR a Asociácia pracovného práva (LLA),
účasť, moderátorka 3. panela „Práca 4.0 a zmeny v pracovnoprávnej úprave“
a organizátorka podujatia
36. Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou
lublinského vojvodu prof. Prezmyslawa Czarnka pod názvom „Prawa i wolności człowieka
a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human Rights and
Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia, organizátor Právny
výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva
a administratívy, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity
Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove,
Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline,
Nadácia Poľskej akadémie vied a spoluorganizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, aktívna
účasť, členka medzinárodného organizačného výboru za PF TU Trnava
37. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ na
tému „Právny štát – medzi vedou a umením“, aktívna účasť v sekcii pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia, členka vedeckého výboru kongresu
38. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Ekonomické aspekty
štátno-cirkevných vzťahov“, organizátor ÚPONS PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo
a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode v rámci riešenia
projektu VEGA 1/0254/16, členka vedeckého výboru konferencie
39. Trnava, 16. 4. 2019, konferencia „Vplyv pripravovanej rekodifikácie Občianskeho
zákonníka na pracovné právo“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR
a Labour Law Association v rámci riešenia projektu „Kultúra sveta práce“, organizátorka
a moderátorka konferencie
40. Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019, III. medzinárodná vedecká konferencia pod patronátom
vojvodu Lubelského Przemysława Czarnka na tému „Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w
Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje Europejskiej: Polska, Słowacja,
Ukraina, Niemcy“, hlavný organizátor Komisija Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddzial
w Lubline, spoluorganizátori: Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II v Lubline, UMCS
v Lubline, TU v Trnave, Právnická fakulta, Universitet we Lwowie, Fundacija Polskiej
Akademii Nauk, členka vedeckého výboru,
41. Trnava, 12. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví
a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte“, organizátor ÚPONS TU,
Právnickej fakulty v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16, spoluorganizátori Fakulta
práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Poľsko,
Cyrilometodská teologická fakulta UP v Olomouci, ČR a Fakulta Memenžmentu
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Juhoruskej federálnej univerzity v Rostove na Done, Rusko, členka vedeckého výboru
konferencie.
42. Trnava, 13. 11. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Cirkvi a náboženské
spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti“, organizovaná v rámci riešenia
projektu VEGA č. 1/0254/16 Ústavom pre právne otázky náboženskej slobody PF TU
v Trnave, spoluorganizátori Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej
univerzity v Lubline, Poľsko, Cyrilometodská teologická fakulta UP v Olomouci, ČR a Ústav
pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity
v Užhorode, Ukrajina, členka vedeckého výboru konferencie.
43. Bratislava, 3. 10. 2019, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Riešenie kolektívnych sporov a sporné otázky pri
uzatváraní kolektívnych zmlúv.“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, LLA, MPSVaR SR
a TU v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť v diskusných paneloch ako hlavná
diskutujúca, témy: Kolektívne spory a ich riešenie. Sporné okruhy zákona o kolektívnom
vyjednávaní, spoluorganizátorka konferencie
44. Bratislava, 7. 11. 2019, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
„Sprostredkovatelia a rozhodcovia. Úprava pracovnoprávnych nárokov v kolektívnej
zmluve.“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, LLA, MPSVaR SR a TU v Trnave, Právnická
fakulta, aktívna účasť v diskusných paneloch ako hlavná diskutujúca, témy: Odmeňovanie
zamestnancov. Pracovný čas a dovolenka, spoluorganizátorka konferencie
45. Trnava, 15. – 30. 5. 2020, on-line medzinárodná slovensko-poľská internetová vedecká
konferencia „Secular State – Sekulárny štát – Państwo Świeckie“, organizátori Ústav pre
právne otázky náboženskej slobody TU v Trnave, Právnická fakulta a Warmsko-mazurská
univerzita v Olsztynie, Poľsko, členka medzinárodného výboru a organizačného výboru
46. Trnava, 1. – 31. 7. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Human Rights
Dimensions of Pandemic Crisis“, organizátor TU Právnická fakulta, Ústav pre právne
otázky náboženskej slobody, Jawaharlal Nehru University New Delhi, University of
Mumbai, členka vedeckého a organizačného výboru
47. Trnava, SR – Lublin, Poľsko, 24. 8. 2021, online Slovensko–Poľská medzinárodná vedecká
konferencia – Slovak – Polish Scientific Internet Conference „Catholic Church in Economic
and Legal Relations“, organizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0170/21, organizátor TU,
Právnická fakulta, ÚPONS v spolupráci s Departament of Public and Constitutional Church
Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration KUL in Lublin, Poland, členka
vedeckého a organizačného výboru
48. Bratislava, 20. – 21. 10. 2021, 3. odborná online konferencia k pracovnému právu
„Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práva a povinností“, organizátor
Wolters Kluwer Bratislava a Labour Law Association, odborná garantka konferencie
49. Smolenice, 23. – 24. 9. 2021, on-line medzinárodná vedecká konferencia XV. Lubyho
právnické dni / XV. Luby Law Days k 30 výročiu založenia Nadácie Štefana Lubyho na
tému: „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (Loss of Life and
its Compensation in Private Law)“ v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0535/19,
organizátor Právnická fakulta TU, Nadácia Š. Lubyho a ÚŠaP SAV Bratislava, členka
vedeckého výboru
50. Trnava, 16. 11. 2021, online via MS Teams - International scientific conference „Actual
Topics of State Ecclesiastical Law“, organizátor TU, Právnická fakulta, Ústav pre právne
otázky náboženskej slobody, spoluorganizátori Univerzita v Lubline, Poľsko, Univerzita
v Užhorode, Ukrajina a Teologická fakulta UP v Olomouci, členka vedeckého výboru
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Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia:
Udelenie čestného uznania dekanke fakulty – „Honorary Certificate of SU „UzhNU“ Rector“ –
v rámci vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov s Užhorodskou národnou univerzitou
v Užhorode (SU „Uzhorod national universtiy“, rok 2017
V januári 2020 udelila Právnická fakulta Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko)
medailu kardinála Stefana Wyszyńskieho - Stephani Cardinali Wyszyński „Magister iurium
Dei“ od Societas Alumnorum et Amicorum Právnickej fakulty KUL. (Faculty of Law, Canon
Law and Public Administration of the John Paul II Catholic University in Lublin, Poland)
03/2021 – zaradenie do zoznamu „TOP 100 žen česko-slovenského právního byznysu“,
Jaroslav Kramer „Před sto lety studovala v ČSR vúbec první skuipina žen, které usulovaly
o kariéru právničky. Na jejich počesť přinášíme unikátní a inspiratívní přehled stovky
právniček, ktoré vynikají v klíčových segmentech českého a slovenského byznysu.“
(https://www.info.cz/pravo/advokacie/topzeny/#prace) a Přehled Top 100 žen československého právního byznysu (https://www.prvnich100let.cz/top100)

Iné:
Posudzovateľ: „externá posudzovateľka výskumu“ na Univerzite Karlovej v Prahe, Právnickej
fakulte – pozvanie na spoluprácu v rámci hodnotenia výskumu – Research Evaluation at
Charles Univesity, pozvanie od prorektora pre vedeckú činnosť Karlovej Univerzity v Prahe,
ČR, od 2019
Prednášková činnosť:
- Praha, ČR, 29. 4. 2010, vyžiadané prednášky v rámci cyklu vědeckých seminářú
a přednášek „Praha – Trnava“, organizátor Katedra pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení Právnické fakulty UK Praha, témy prednášok: Stručný vývoj slovenského
pracovného práva po roku 1993; Aktuálne problémy a pripravované zmeny
v pracovnoprávnej legislatíve; „Krízové opatrenia“ a ich pracovnoprávne aspekty.
- Praha, ČR, 14. 5. 2013, vyžiadaná prednáška na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy
v Prahe, na tému: „Slovenské pracovní právo po novelizaci zákoníku práce“, organizátor
podujatia Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK Praha
a Společnosť pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Praha
- Piešťany, 13. – 21. 11. 2017, prednášková činnosť v rámci prednášok na XXII. ročníku
jesennej školy práva na tému: „Rovnoprávnosť v rôznorodej Európe“, organizátor Ústav
štátu a práva SAV Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung a Slovenský podporný výbor
EUROPE 2000, s finančnou podporou predsedu vlády SR, prednášky
Lektorská činnosť:
- Bratislava, 20. 10. 2011, lektorská činnosť – „Dopad zmien novely Zákonníka práce na
podnikateľskú prax“, organizátor Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, Bratislava
- Bratislva, 26. 1. 2012, lektorská činnosť – „Najdôležitejšie legislatívne zmeny
v účtovníctve a daniach pre rok 2012“, Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, Bratislava
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Omšenie, 20. – 21. 1. 2014, lektorská činnosť, lektorka podujatia „Zodpovednosť za
škodu podľa Zákonníka práce“, organizátor Justičná akadémia SR v Pezinku
Pezinok, 19. 2. 2015, lektorská činnosť, celoslovenské podujatie „Aktuálna rozhodovacia
činnosť v oblasti pracovného práva, organizátor Justičná akadémia SR v Pezinku,
lektorka podujatia
Praha, ČR, 10. 11. 2015, vyžiadaná prednáška – lektorská činnosť na odbornom
seminári, téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“,
organizátor VOX, a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha.
Pezinok, 18. 2. 2016, lektorská činnosť, celoslovenské podujatie „Aktuálna rozhodovacia
činnosť v oblasti pracovného práva, organizátor Justičná akadémia SR v Pezinku,
lektorka podujatia
Praha, ČR, 19. 5. 2016, vyžiadaná prednáška – lektorská činnosť - na odbornom
seminári, téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“,
organizátor VOX, a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha.
Zvolen, 10. – 11. 11. 2016, lektorská činnosť v rámci odborného seminára „Vzdelávací
seminár“ organizovaný Úniou podnikových právnikov SR, vyžiadané prednášky na tému
Pracovné právo (Agentúrne zamestnávanie, Nelegálna práca, Vysielanie zamestnancov,
Zmeny v Zákonníku práce)
Pezinok, 26. 1. 2017, cyklus prednášok (lektorská činnosť) v rámci celoslovenského
podujatia „Aktuálna judikatúra z oblasti pracovného práva“, organizátor Justičná
akadémia SR Pezinok, rozbor aktuálnej rozhodovacej činnosti vo veciach týkajúcich sa
pracovného práva v SR a ČR so zameraním na problematiku neplatného skončenia
pracovného pomeru a zastúpenie v pracovnoprávnych vzťahoch.
Bratislava, 29. 3. 2017, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) v rámci odborného
seminára „Skončenie pracovného pomeru vo svetle aktuálnej legislatívy a judikatúry“,
organizátor Skupina Wolters Kluwer Bratislava,
Praha, ČR, 24. 5. 2017, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) na odbornom seminári,
téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“, organizátor VOX,
a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha.
Praha, ČR, 26. 10. 2017, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) na odbornom seminári,
téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“, organizátor VOX,
a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha.
Bratislava, 23. 11. 2017, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) v rámci odborného
seminára „Realizácia organizačných zmien u zamestnávateľa a skončenie pracovného
pomeru“, organizátor Skupina Wolters Kluwer Bratislava,
Bratislava, 17. 4. 2018, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) v rámci odborného
seminára „Realizácia organizačných zmien u zamestnávateľa a skončenie pracovného
pomeru – najčastejšie aplikačné problémy v praxi“, organizátor Skupina Wolters Kluwer
Bratislava
Praha, ČR, 5. 6. 2018, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) na odbornom seminári,
téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“, organizátor VOX,
a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha.
Praha, ČR, 22. 10. 2019, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) na odbornom seminári,
téma prednášky: „Srovnání českého a slovenského pracovního práva“, organizátor VOX,
a. s., vzdělávací a poradenská společnosť, Praha
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Omšenie, 17. – 18. 9. 2019, vyžiadaná prednáška (lektorská činnosť) na odbornovzdelávacom podujatí na tému „Aktuálne problémy pracovného práva“, organizátor
Justičná akadémia SR v Pezinku, detašované pracovisko Omšenie.

Zahraničné študijné pobyty:
- február 2004, týždenný študijný pobyt na Právnickej fakulte MU v Brne za účelom štúdia
odbornej literatúry knižnice fakulty
- Krakow, Poľsko, 1.6.-30.6.2006 – udelenie štipendia Jagelonskou univerzitou v Krakowe
na mesačný študijný pobyt, pobyt na pozvanie
Účasť na jesenných školách práva:
- Modra – Harmónia, 14. – 21. 11. 2004, účasť na jesennej škole práva „Pramene
práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie“, organizátor Ústav štátu a práva SAV
v spolupráci so Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000
- Modra – Harmónia, 11. – 19. 11. 2005, účasť na jesennej škole práva „(Ne)rovnosť a
rovnoprávnosť“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským
národným podporným výborom EUROPA 2000
- Modra – Harmónia, 16. – 24. 11. 2006, účasť na jesennej škole práva „Občianstvo:
európsky problém“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským
národným podporným výborom EUROPA 2000
- Bratislava (Hotel Tatra), 12. 11. – 20. 11. 2021 – „Jesenná škola práva 2021“ na tému
Pramene práva (ako východisko právnej metodológie)“– účasť ako lektorka, téma 17.
11. 2021 – Pramene pracovného práva, organizátor Ústav štátu a práva SAV, Friedrich
Ebert Stiftung a Slovenský národný podporný výbor EUROPE 2000., (Ďakovný list
riaditeľa ÚŠaP SAV doc. Vozára za účasť.)

Ďalšie vzdelávanie:
Trnava, október, november 2016, absolvovanie cyklu vzdelávacích workshopov na TU
Právnickej fakulte na tému „Inovatívne metódy učenia a efektívna komunikácia so
študentmi“ (21. 10. 2016; 3.11. 2016; 11. 11. 2016; 23. 11. 2016; 29. 11. 2016 a 9. 12. 2016),
lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Pavol Žilinčík, Mgr. Zuzana Fialová, PhD. z PDCS, o. z.,
Bratislava.
Trnava, 25. 11. 2016, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Racionalita a emocionalita v právnom rozhodovaní“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek,
CSc., Pavol Žilinčík, Mgr. Zuzana Fialová, PhD. z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 7. 12. 2016, absolvovanie vzdelávacieho semináru s interaktívnou prednáškou
zameranou na aktuálne otázky klinického právneho vzdelávania najmä spôsob a formu
zavádzania prvkov klinického vzdelávania do systému výučby, na TU Právnickej fakulte,
lektorka: JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedúca Centra pro klinické právní vzdělávání
Právnickej fakulty UP v Olomouci, čestná ambasádorka Fulbrightovho programu.
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Trnava, 27. 1. 2017, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Ako motivovať študentov k aktivite“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Mgr. Zuzana
Fialová, PhD. z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 14. 2. 2017, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Zvládanie extrémistických prejavov v triede“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek, Mgr.
Pavol Žilinčík z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 10. 3. 2017, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Právnická etika v praxi – Nudná teória alebo mínové pole?“, lektor Mgr. Pavol Žilinčík
z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 15. 5. 2017, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Ľudskoprávne vzdelávanie v procese výučby právnických predmetov“, lektorka Šarlota
Pufflerová, riaditeľka a lektorka občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť
Bratislava.
Trnava, 16. 5. 2017, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní
a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv“, lektorka
Šarlota Pufflerová, riaditeľka a lektorka občianskeho združenia Občan, demokracia
a zodpovednosť Bratislava.
Trnava, 18. 10. 2018, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu“, lektori PhDr. Dušan
Ondrušek, CSc., Mgr. Miroslava Žilinská z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 16. 11. 2018, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Ako rozvíjať kreativitu“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Mgr. Miroslava Žilinská
z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 6. 12. 2018, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Komunikácia v konflikte“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Mgr. Miroslava Žilinská
z PDCS, o. z., Bratislava.
Trnava, 16. 11. 2019, absolvovanie vzdelávacieho workshopu na TU Právnickej fakulte na
tému „Kreativita“, lektori PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Mgr. Zuzana Fialová, PhD. z PDCS, o.
z., Bratislava.
Trnava, 1. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému „Motivácia
a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „Preverovanie
a hodnotenie 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.
(certifikáty)
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Trnava, 5. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému „Rozvíjanie
pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a
„Preverovanie a hodnotenie 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. (certifikáty)
Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému
„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a
„Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov“ (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)
Trnava, 12. 2. – 19. 3. 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“ (12. 2. 2021, 26. 2. 2021 a 19. 3. 2021), lektorka
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva SAV Bratislava, účasť
Trnava, 3. 6 a 4. 6. 2021, on-line vzdelávanie na tému „Modriny na duši I.“ a „Modriny na
duši II.“, organizátor TU, Právnická fakulta, lektorka Mgr. Mariana Kováčová, PhD., Centrum
Slniečko, Nitra. Rozsah vzdelávania 12 akademických hodín. Obsah vzdelávania: Syndróm
CSA; Vhodné a nevhodné postupy pri podozrení na sexuálne zneužívanie a psychické týranie
dieťaťa; Sekundárna viktimizácia; Multidisciplinárna spolupráca; Prípadové štúdie;
Skríningové metódy pri identifikácii sy CAN a CSA. Účasť - osvedčenie o absolvovaní
vzdelávania.
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 vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov
doktorandského štúdia na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie
hodiny) a „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (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)
Trnava, 11. 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)
Trnava, 22. 10. 2021 - absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému:
„Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny),
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organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik
Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. (certifikát)

Členka medzinárodného vedeckého a organizačného výboru:
Užhorod, Ukrajina, 20. - 22. 5. 2017, IX. medzinárodná vedecká konferencia „Zakarpatski
pravovi čitania“, organizátor Ministerstvo osviti a nauky Ukrajina, Užgorodský nacionaľnyj
universitet, Institut zakonodarstva Verchovnoj rady Ukrajiny, Segedskij universitet,
Trnavská univerzita, Universita Danubis, Liga studetnov asociacii pravnikov Ukrajiny
a Európska asociácia studentov prava – ELSA Užhorod, členka organizačného výboru
konferencie za PF TU Trnava.
Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou
lublinského vojvodu prof. Prezmyslawa Czarnka pod názvom „Prawa i wolności człowieka
a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human Rights and
Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia, organizátor Právny
výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy,
Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta Univerzity Márie CurieSklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov
a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie
vied a spoluorganizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť, členka
medzinárodného organizačného výboru za PF TU Trnava
Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019, III. medzinárodná vedecká konferencia pod patronátom
vojvodu Lubelského Przemysława Czarnka na tému „Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w
Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje Europejskiej: Polska, Słowacja,
Ukraina, Niemcy“, hlavný organizátor Komisija Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddzial
w Lubline, spoluorganizátori: Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II v Lubline, UMCS
v Lubline, TU v Trnave, Právnická fakulta, Universitet we Lwowie, Fundacija Polskiej
Akademii Nauk, členka vedeckého výboru.
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