prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Garantovaný predmet:
- pracovné právo
- európske a medzinárodné pracovné právo
- právo sociálneho zabezpečenia
Vzdelanie a profesionálny postup:
1968 - 1972 PF UK v Bratislave, vysokoškolské štúdium, magister a doktor práv
1972 - 1996 podnikový právnik
1982
PF UK v Bratislave, vedecko-akademická hodnosť v odbore pracovné právo,
CSc.
1991
PF UK v Bratislave, vymenovanie za docenta v odbore pracovné právo, doc.
1995
PF UK v Bratislave, vedecká hodnosť, DrSc.
1997
PF UK v Bratislave, vymenovanie za profesora v odbore pracovné právo, prof.
Pedagogická činnosť a akademické funkcie:
1976 – 1999
vysokoškolský učiteľ, Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia
1991 - 1999
vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty UK v Bratislave
1999 až doteraz
vysokoškolský učiteľ, resp. vedecký pracovník na Právnickej fakulte
TU v Trnave
1999 až doteraz
vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty TU v Trnave
2005 - 2006
prodekanka pre vedecký výskum a edičnú činnosť Právnickej fakulty
TU v Trnave
2006 až apríl 2010 dekanka Právnickej fakulty TU v Trnave
január 2011 -2011
2011 – 2015

prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť
dekanka fakulty

Výsledky vedeckej činnosti
Vedecké výstupy celkom (k 31. 12.2021): 607
z toho 46 vedeckých monografií
- zahraničné: 20
- domáce:26
Vedecké výstupy v registrovaných medzinárodných databázach:3
Ohlasy na vedeckú prácu celkovo (k 31.12.2021): 3153
z toho: zahraničné: 1858

domáce: 1295
Ohlasy na vedeckú prácu v registrovaných medzinárodných databázach (k 31.12.2021):56
Významné pracoviská:
- Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia
- Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra pracovného práva
a práva sociálneho zabezpečenia
- Inštitút pre medzinárodné právo sociálneho zabezpečenia Maxa Plancka v Mníchove,
SRN
- Medzinárodný inštitút pre medzinárodné a európske sociálne právo Trier, SRN
- Právnická fakulta J W. Goethe Univerzite vo Frankfurte nad Mohanom, SRN
- Právnická fakulta v Mníchove, SRN
- Hospodárska univerzita vo Viedni, Rakúsko
- Právnická fakulta vo Viedni, Rakúsko
- Právnická fakulta Graz, Rakúsko
- Právnická fakulta Istambul, Turecko
- Právnická fakulta v Udine Taliansko
- Právnická fakulta Vilnjus, Litva
- Právnická fakulta .......Taliansko
- Právnická fakulta Brémy, SRN
- Právnická fakulta Halle, NDR
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch
1. Viedeň, Rakúsko, 26.9.1990: Pracovnoprávne aspekty zahraničnej podnikateľskej činnosti
- prednáška pre Österreichische Produktivitäts und Wirtschaftlichkeits - Zentrum,
Bratislava, Právnická fakulta.
2. Norimberg, SRN, 19.-25.11.1991: Menschenrechte ohne Gerechtlichkeit; príspevok: “Die
Länder des Ostblocks, das Opfer des komunistischen Experiments am historischen
Kreuzungspunkt.“
3. Viedeň, Rakúsko, 2.-3.12.1991: BARANCOVÁ, H.: Wirtschaftspartner der ČSFR,
Pentagonale, prednáška: “Sozialrecht der ČSFR.“
4. Traunkirchen, Rakúsko, 25.-27.5.1992: Wissenschaftliche Arbeitstagungen
5. Tutzing, 9. -12.2.1993: Kolokvium Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in
den Staaten Mittel- und Osteuropas; príspevok: „Die Arbeitslosigkeit der Frauen in der
Slowakei.“
6. Brussel, Belgicko, 9.9.1993: Der Einfluß liberalistischer Tendenzen in der Entwicklung
des Arbeitsrechts der ehemalgien komunistischen Staaten; Liberalistische Tendenzen im
Arbeitsrecht in der Slowakei. 4. Europäischer Kongreß für Arbeitsrecht und Sozialrecht.
Brussel, Internationale Gesellschaft für das Recht der Arbeit und der sozialen Sicherheit,
Brussel, 1993 - v zborníku publikovaný abstrakt.
7. Třešť, Česká republika, 1994: Ústavnoprávne základy princípu zmluvnosti
v individuálnom pracovnom práve. In.: Smluvní princip a jeho projevy v individuálním
pracovním právu, Řada teoretická 138, PF MU, Brno 1994, s. 12-21. ISBN 80-210-0966-7
8. Nový Světlov v Bojkoviciach, Česká republika, 4.-6.11.1996: K niektorým problémom
postavenia pracovného práva v systéme právneho poriadku; teoretická konferencia - In:
Pracovní právo na přelomu tisíciletí. - Brno: ORAC 1996, ISBN 80-901938-5-4
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9. Buenos Aires, Argentína, Svetový kongres pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie,
vypracovanie národných správ v dňoch 22-29.9.1997
10. Zagreb, Chorvátsko, november 1998: Workes Participation in Slowakia. In: Workes
Participation in Central and Eastern Europe, New Challenges and Trends, International
Labour Ofice, 1998, s. 129-142
11. Třešť, Česká republika, september 1998: Pracovné právo a právo Európskej únie.
Medzinárodné sympózium, publikované v časopise Právo a zaměstnání, 1999, Brno,
ORAC, č.1-2, s. 9-14
12. Ringberg, SRN, november 1998: Das System der sozialen Sicherheit in der Slowakischen
Republik. Referát prednesený na medzinárodnom sympóziu organizovanom
Medzinárodným inštituútom Maxa Plancka v Mníchove.
13. Mníchov, SRN, 29.-31.5.2000 - VIII. Ost-West-Rechtstagung des Instituts für Ostrecht
München - Téma konferencie: Probleme des individuellen Arbeitsrechts in der Slowakei.
BARANCOVÁ, H.: Die Reform des Arbeitsrechts in der Slowakischen Republik. In:
(Hrsg.) RICHARDI, R.: Individuelles Arbeitsrecht in Osteuropa, Berlin: Berlin Verlag
Arno Spitz GmbH 2000, s.139-154, ISBN 3-8305-0097-1, ISSN 0073-8492
14. Jeruzalem, Izrael, 3.-7.9.2000 - XVI. Aktívne v pozícii panelistu na svetovm kongrese
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - The XVI World Congress of Labour
Law & Social Security, vyžiadaný príspevok v rámci panelu pre oblasť práva sociálneho
zabezpečenia: The system social security in Slovak republik a súčasne zaslané národné
správy: BARANCOVÁ, H.: The system of social security in Slovak Republic, 20 s. zaslané generálnemu spravodajcovi, Argentína, 15.5.2000; BARANCOVÁ, H.:
Konkurenz der Vertragstypen des Arbeits-, Handels- und Zivilrecht, 15. s. - zaslané
generálnemu spravodajcovi, USA, prof. Clyde Summers
15. Třešť, Česká republika, 4.-6.10.2000 - medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo
2000. Novela zákoníku práce a co dále. - organizátori PF MU Brno, PF ZU Plzeň, PF UK
Praha, ÚSaP AV ČR, Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. BARANCOVÁ, H.: Jednota a diferenciace právní úpravy
pracovních vztahů.
16. Třešť, Česká republika, 3.-5.10.2001 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo
2001. Kolektivní pracovní právo. – organizovaná PF MU v Brne, PF ZU v Plzni, PF UK
v Prahe, ÚŠaP AV ČR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR; príspevok Barancová,
H.: Vývoj kolektívneho pracovného práva v českej a slovenskej právnej úprave.
17. Erfurt, SRN, 13.-16.11.2001 - sympózium Das Evangelium europäisch buchstabieren. Zur
Rolle der christlichen Kirchen bei der EU-Osterweiterung statt, pozvaný referát
v spolupráci s doc. Galvasom
18. Štokholm, Švédsko, 4.-6.9.2002 - Európsky kongres pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia 2002 (Labour Law Congress 2002) – na pozvanie vypracované dve národné
správy „Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami“ a „Kolektívne zmluvy
v pracovnom práve SR.“
19. Speyer, 24.-25.9.2002 –
konferencia „Teilhabe behinderter Menschen an der
Bürgergesellschaft in Asien und Europa – Eingliederung im Sozial- und Rechtsvergleich“,
organizátor Institutom for International Research (pozvaný referát „Die Lage der
Behinderten in der Slowakischen Republik“)
20. Třešť, Česká republika, 2.-4.10.2002 - medzinárodná vedecká konferencia „Pracovní
právo 2002. Pracovní právo v teorii a praxi“ (pozvaný referát „Subjekty pracovného
práva“)
21. Třešť, Česká republika, 1.-3.10.2003 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo
2003. Pracovní právo ve světle základních práv a svobod, pozvaný referát
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22. Vilnius, Litva, 16.-18.10.2003 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovné právo
v zjednotenej Európe. BARANCOVÁ, H.: Analysis Of The 2003 Labour Law Reform In
The Slovak Republic. In: Darbo teisė suvienytoje Europoje. Labour Law in United
Europe. Arbeitsrecht im vereinigten Europa. (Tarpatautinės mokslinės konferencijos
medžiaga, 16. – 18.10.2003) Vilnius 2004, Vilniaus universiteto, Teisės fakultetas, 383 s.
(s. 169-182).
23. 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, pozvaný príspevok
24. Graz, Rakúsko, 29.6.- 1.7.2005 - medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodný
dialóg pracovného práva“, organizátor Institut fűr Arbeitsrecht und Sozialrecht, Univerzita
Graz, pozvaný referát
25. Udine, Taliansko, 19.9.2005 – medzinárodná vedecká konferencia „Il lavoro nell´Europa
che ciamba - Práca v meniacej sa Európe“, pozvaný príspevok
26. Bologna, Taliansko, 20.-23.9.2005 – medzinárodná vedecká konferencia „VIII. Európsky
kongres Medzinárodnej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia“,
organizátor Medzinárodná spoločnosť pre pracovné právo a právo sociálneho
zabezpečenia, na pozvanie prednesené dve národné správy
27. 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, pozvaný príspevok
28. Vilnius, Litva, 11.-13.5.2006 – medzinárodná vedecká konferencia Labour and Social
Security Law in the XXI Century: Hallenges and Perspectives – On the occasion of the
70th anniversary of Professor Dr. Ipolitas Nekrošius, organizátori Univerzita Vilnius,
Ministerstvo spravodlivosti Litva, Ministerstvo práce a sociálnych vecí Litva, pozvaný
príspevok
29. Mníchov-Freising, SRN, 31.8-2.9.2006 – 10. medzinárodný kongres Lebensform Familie
– Zukunft für Europa, organizátor Renovabis, Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, pozvaný príspevok
30. Graz, Rakúsko, 24.-25.10.2006 – medzinárodná vedecká konferencia II. Internationaler
arbeitsrechtlicher Dialog – Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen und ihre
Beschränkungen, organizátor Právnická fakulta Univerzity Graz, pozvaný príspevok
31. Praha, ČR, 21 – 22. 4. 2008, medzinárodná konferencia Reforma právnického vzdělávaní
a globalizace, organizátor spolek Všehrd – Spolek českých právníkú a Právnická fakulta
UK Praha, hlavný prednášajúci, vyžiadaná prednáška
32. Maribor, Slovinsko, 13.-14.11.2008, 3. medzinárodná konferencia pracovného práva - III.
International Labour Law Dialogue – „Flexible and Secure Employment“, organizátor:
University of Maribor, Slovenia a Karl-Frencens University Graz, Germany, pozvaný
príspevok, vyžiadaná prednáška,
33. 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,
pozvaný a publikovaný príspevok
34. Freiberg, Nemecko, 26.–27. 5. 2011, konferencia - 5. Arbeitsrechtlicher Dialog
Freiberg/Graz, organizátor: TU Bergakademie Freiberg a Universität Graz, pozvaný
príspevok a publikovaný v zborníku (2012)
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35. Třešť, Brno, ČR, 3. – 5. 10. 2012, medzinárodná konferencia Pracovní právo 2012 na
tému „Závislá práce a její podoby“, organizátor, PF MU Brno, PF UK Praha, PF
Západočeské univerzity Plzeň, ÚSaP AV ČR, Společnost pro pracovní právo a sociálního
zabezpečení v spolupráci s MPaSV ČR, pozvaný príspevok, uverejnený v zborníku
z konferencie na tému „Závislá práca a pojem zamestnanec.“
36. Praha, ČR, 5. – 7. 10. 2016, medzinárodná konferencia „Soukromé a veřejné v soudobém
právu“, organizátor PF UK Praha, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Nové
technológie a existujúci model ochrany materstva a rodičovstva.
Aktívna účasť na domácich konferenciách, sympóziách, seminároch:
1. Brno 1985, Odborová konferencia pracovného práva Pracovní právo a právo sociálního
zabezpečení v současné etapě rozvoje naší socialistické společnosti. - o FILO, J. BARANCOVÁ, H.: Niektoré teoretické problémy kvalifikácie pracovníkov v
československom pracovnom práve. In: red. ZÁVACKÝ, M.: Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení v současné etapě rozvoje naší socialistické společnosti. Sborník
z oborové konference pracovního práva. - Brno: Rektorát UJEP 1985, 278 s. (s. 120-133)
2. Vysoké Tatry, 4. - 5.5.1990, ČSVTS:“ Právo na prácu, kvalifikácia a rekvalifikácia.“ In:
Zborník z vedeckej konferencie, Košice, ČSVTS 1990, 157 s.
3. Bratislava, 28. - 31.5.1992: World Congress, Pro life – nepublikovaná prednáška
Sociálnoprávne aspekty postavenia rodín v ČSFR
4. Bratislava, 21.- 23.10.1992, medzinárodné sympózium: Trhové hospodárstvo - Pracovné
právo a právo sociálneho zabezpečenia. In: Arbeits und Soziale Gesetzgebung in der
Marktwirtschaft. - Bratislava: Katedra pracvovného práva PF UK, Právnická fakulta UK a
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 1992, 23 s.
zborník bol len rozmnožený
5. Bratislava,
6.-8.10.1993:
Kollektivverträge.
Problematik
der
langfristigen
Arbeitslosigkeit. Medzinárodné sympózium, PF UK v Bratislave a Slovenská spoločnosť
pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, Zborník z medzinárodného
sympózia „Probleme der langfristigen Arbeitslosigkeit“, Bratislava PF UK, 1993, 13 s.
6. Trenčianske Teplice, 27.-29.9.1994: BARANCOVÁ, H.: Zmluvný systém v pracovnom
práve. In: Zost. PRUSÁK, J.: Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve.
Diel Luby Jurisprudentiae Nr. 3. Bratislava: VO PF UK 1995, 117 s. (s. 14-20) ISBN 807160-073-3
7. Veľká Lučivná, 27. - 28.11.1998: Smernice Európskej únie a rekodifikácia pracovného
práva. Vedecká konferencia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Trenčianske Teplice, 1999: „Pracovné právo SR vo vzťahu k požiadavkám aproximácie s
právom Európskej únie.“ In: Zborník prednášok z medzinárodného sympózia.
„Aproximácia pracovného práva SR s právom Európskej únie“, Bratislava:
Prosperity s.r.o. 1999, s. 143
9. Modra-Harmónia 9.-10.12.1999 - vedecké podujatie k 50. výročiu založenia Rady Európy
a k Medzinárodnému dňu ľudských práv pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR,
pozvaný referát, publikovaný
10. Bratislava, 16.6.2000: „Súčasný stav a skúsenosti z aproximácie pracovného práva.“
Medzinárodný seminár Európske dimenzie slovenského práva, Fakulta manažmentu EU
Bratislava
11. Bratislava, 16.6.2000 – pozvanie na seminár European Dimension of Slovak Law
(Súčasný stav a skúsenosti z aproximácie pracovného práva), organizátor Fakulta
manažmentu EU v Bratislave, vyžiadaný príspevok Current Situation and Experiences of
Labour Law Approximation
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12. Omšenie, 20. a 21.9.2000 - medzinárodná vedecká konferencia Zákaz zneužitia práva. VI.
Lubyho právnické dni organizovaná PF TU v Trnave, pozvaný referát, publikovaný
13. Trnava, 2.-3.11.2000: Ochrana života - Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou,
Trnavská univerzita v Trnave, Justitia et Pax - komisia KBS, Spolok sv. Vojtecha, Zväz
kresťanských lekárov a zdravotníkov, Centrum pre rodinu v Trnave
14. Bratislava, 13.12.2000 – kolokvium na tému Slovensko a Európa po summite v Nice,
organizátori Konrad-Adenauer-Stiftung a Centrum pre európsku politiku
15. Bratislava, 6.10.2001 – konferencia Šesťdesiat rokov Teologického inštitútu Spoločnosti
Ježišovej na Slovensku – organizovaná Teologickým inštitútom TU v Bratislave (pozvaný
referát)
16. Košická Belá, 23.-24.5.2002 – medzinárodná vedecká konferencia „Individuálne pracovné
právo“, organizátor PF UPJŠ v Košiciach (pozvaný referát)
17. Smolenice, 17. a 18.9.2002 – medzinárodná vedecká konferencia VII. Lubyho právnické
dni – Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie (publikovaný pozvaný referát
Zabezpečenie záväzkov v pracovnom práve Slovenskej republiky)
18. Bratislava, 25.9.2002 - odborná konferencia Institute for International Research
„Aplikácia nového Zákonníka práce v praxi, pozvaný nepublikovaný príspevok
19. Bratislava, 27.-28.1.2003 – odborná konferencia Institute for International Research
„Riziká ručenia manažérov a členov štatutárnych orgánov“, pozvaný nepublikovaný
príspevok „Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov manažérov – aplikácia nového
Zákonníka práce v praxi“
20. Bratislava, 19.6.2003 – odborná konferencia Institute for International Research
„Personálny manažment v čase zmien – Zmeny, ľudia a ich motivácia“, pozvaný
nepublikovaný príspevok v rámci workshopu „Pracovné právo v personálnom riadení“
21. Bratislava, 9.-10.9.2003 – odborná konferencia Institute for International Research
„Riziká a ručenia manažérov a členov štatutárnych orgánov“, pozvaný nepublikovaný
príspevok „Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov manažérov“
22. Bratislava, 22.4.2004 - seminár „Pracovné právo po vstupe Slovenska do EÚ“, organizátor
EU Generation, pozvaný referát (nepublikovaný), odborné vedenie seminára
23. 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, 3 pozvané referáty, publikovaný
24. Bratislava, 11.-12.11.2004 - domáca vedecká konferencia „Nový model sociálneho
zabezpečenia“, pozvaný referát „Reforma sociálneho poistenia SR v európskom
kontexte“, organizátor Ústav štátu a práva SAV, publikovaný
25. Smolenice, 16. a 17.9.2004 - aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII.
Lubyho právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva,
organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný referát,
publikovaný v r. 2005
26. Bratislava, 13.4.2005 - medzinárodná konferencia „Pracovné právo 2005.“ Porovnanie
národnej legislatívy s praktickými skúsenosťami na medzinárodnej úrovni, organizátor
EU Generation, pozvaný referát, publikovaný
27. Štrbské Pleso, 19.-21.4.2005 - odborný konzultačný seminár „Európa, pracovné právo,
zamestnávatelia, kolektívne zmluvy a prax. IV. dni pracovného práva“, organizátor
Calypso PM, s.r.o., pozvaný referát
28. 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
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29. Bratislava, 14.-16.11.2005 – konferencia „Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah
slovenskej spoločnosti k chudobe“, organizátori Národný komitét UNESCO MOST,
Sociologický ústav SAV, Friedrich Ebert Stiftung, pozvaný príspevok
30. Bratislava, 25.-26.11.2005 – konferencia „Rodina v súčasnom svete“, organizátor
Teologická fakulta TU v Trnave v spolupráci s Radou pre rodinu a mládež Konferencie
biskupov Slovenska, s Hnutím kresťanských rodín a Občianskym združením Priatelia
Aloisiana, pozvaný príspevok, publikovaný
31. Štrbské Pleso, 21.-23.3.2006 – odborný konzultačný seminár V. dni pracovného práva,
Aktuálne zmeny v pracovnom práve, organizátor CALYPSO PM, s.r.o. Košice, pozvaný
príspevok
32. Banská Bystrica, 9.11.2006 – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Aktuálne
otázky pracovného zákonodarstva, organizátor Slovenská spoločnosť pre pracovné právo
a právo sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, pozvaný
príspevok
33. Trnava, 23.-24.11.2006 – medzinárodná vedecká konferencia: „Vzťahy a interakcia
vnútroštátneho práva a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po
ich vstupe do Európskej únie“, organizátori Právnická fakulta TU v Trnave a Visegrad
Fund, pozvaný príspevok, moderovanie sekcie pracovné právo v rámci workshopu
34. 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
35. Smolenice, 20. a 21.9.2007 - aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii IX.
Lubyho právnické dni – Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe,
organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný referát
36. Trnava, 19.5.2008, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Nadnárodný pohyb
služieb a dočasné vyslanie zamestnancov do krajín európskeho hospodárskeho priestoru“
organizovaný PF TU v Trnave, Katedrou pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, pozvaný príspevok
37. Trenčianske Teplice, Omšenie, 5. - 6. 6. 2008, odborná konferencia: „ K legislatívneho
zámeru kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike“, organizátor MS SR,
pozvaný príspevok
38. Badín, 11. -12. 9. 2008, Univerzita v službe nového humanizmu, príspevok: „Budete mi
svedkami“
39. Trnava, 29.10.2008, medzinárodné vedecké sympózium: „Pracovné právo 21. storočia“,
„K organizované PF TU v Trnave, Katedrou pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia a Spoločnosťou pre pracovné právo a právo soc. zabezpečenia SR, pozvaný
príspevok
40. Bratislava, 1. 4. 2009, konferencia „Pracovné právo 2009. ...kríza ako výza“, organizátor
EU Generation, Bratislava - Wien, pozvaný príspevok
41. 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,
pozvaný príspevok
42. 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 a príhovor
43. Trnava, 3.12.2009, on-line vedecká konferencia „Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom
práve“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
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zabezpečenia, konferencia konaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0183/09, pozvaný
príspevok, uverejnený v zborníku
44. 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
45. Trnava, 10.11.2010, konferencia „Závislá práca“, organizátor TU, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a PRK Partners Praha,
pozvaný príspevok
46. Trnava, 09.12.2010, odborný seminár „Monitorovanie zamestnancov a ochrana
súkromného života“, organizátor TU Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, pozvaný príspevok
47. 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
48. Bratislava, 05.04.2011, konferencia „Pracovné právo 2011 ...beh na dlhú trať“,
organizátor EU Generation, Viedeň, Rakúsko, vyžiadaný príspevok
49. Trnava, 12. 12. 2011, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému:
„Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca – súčasnosť a budúcnosť slovenského pracovného
práva“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, príhovor, moderátorka podujatia, pozvaný príspevok
50. 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, otvorenie, príhovor, pozvaný príspevok na plenárnom
zasadnutí na tému: „Ľudská dôstojnosť v systéme práva.“, aktívna účasť v sekcii č. 8
Základné práva a slobody v pracovnom práve ako moderátorka sekcie a pozvaný
príspevok na tému: „Základné práva a slobody v pracovnom práve.“
51. Trnava, 24. 4. 2013, medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektu APVV
0068-11 na tému: „Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva“, organizátor
PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvaný
príspevok na tému: Medzinárodný a európsky právny rámec skončenia pracovného
pomeru, otvorenie podujatia
52. Trnava, 25. 4. 2013. medzinárodná vedecká konferencia: „Právna ochrana slobody
svedomia“, organizovaná s finančnou podporou z projektu VEGA 1/2577/12, organizátor
PF TU Trnava – Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav pre
právne otázky náboženskej slobody, pozvaný príspevok na tému: Právo na slobodu
myslenia, svedomia a náboženskú slobodu, otvorenie konferencie ako garanta
53. Smolenice, 19. – 20. 9. 2013, medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho právnické
dni na tému: „Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve“, organizátor Nadácia Š.
Lubyho a PF TU Trnava, otvorenie konferencie, pozvaný príspevok v rámci plenárneho
zasadnutia na tému: Ochrana slabšieho subjektu v slovenskom pracovnom práve.
54. 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, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: „Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ v poslednom desaťročí.“
55. 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 na tému:
„Rozhodovacia prax nemeckých súdov v otázkach diskriminácie v pracovnom práve.“
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56. Bratislava, 19. 6. 2015, vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na UK v Bratislave, Právnickej
fakulte, pozvaný príspevok na tému: „Vplyv nových technológií na ochranu súkromia
zamestnanca a ochranu materstva a rodičovstva.“
57. 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: Sociálne práva v právnom poriadku SR; vedecký garant konferencie
58. Trnava, 18. 3. 2016, vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou: „Právne postavenie
duchovných“, organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, PF TU Trnava,
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Pracovnoprávne postavenie duchovných.
59. Trnava, 23.9.2016, vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou v rámci druhého dňa
medzinárodnej konferencie 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,
moderátorka I. Bloku, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Súčasný stav a nové
úlohy pracovného práva v SR.
60. 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: Dočasné vysielanie zamestnancov a imperatívne právne prepisy
v zmysle nariadenia Rím I.
61. 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: „Automatizované
spracovávanie osobných úajov v rozhodovacích procesoch zamestnávateľa.“
62. 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: BOZP a nové informačné technológie.
63. 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: „Nové
technológie a právno-etické problémy náhradného materstva.“
64. 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: „Pramene verejného práva v pracovnom práve pri zamestnávaní
príslušníkov tretích krajín.“
65. 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: „Pracovné právo v digitálnej dobe.“
66. 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: „Návrh
Smernice EP a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach
v EÚ.“
67. 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 –
between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť
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v sekcii pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia: „Európsky pilier sociálnych
práv“, pozvaný príspevok na tému: Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.
68. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia: „Európa a mimoeurópsky svet:
kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku doc.
Železkovovej, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Medzinárodná a európska úprava skončenia pracovného pomeru zo
strany zamestnávateľa.
69. Bratislava 12. 4. 2019- Medzinárodná vedecká konferencia: „Sloboda združovania –
verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA
č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, aktívna
účasť, Bratislava, 12. 4. 2019, pozvaný príspevok na tému: „Právo na štrajk a základné
ekonomické slobody v Európskej únii“
70. Trnava, 25. 6. 2019, odborné sympózium: „Ochrana práva zamestnanca v 21. storočí“,
organizátor Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava,
aktívna účasť, príspevok na tému: Digitalizácia práce a zmeny pracovného práva.
71. Trnava, 5. 12. 2019,Medzinárodná vedecká konferencia: „Aktuálne otázky trestného
práva“, organizovaná KTPaK PF TU Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č.
1/0764/17, aktívna účasť, príspevok na tému: Účinky trestného práva na pracovnoprávne
vzťahy ako presah verejného práva do súkromného práva.
72. Trnava, 5. 12. 2019,Medzinárodný vedecký kongres: „Dies Iuris Tyrnavienses –
Trnavské právnické dni“ na tému: „Právna politika a legislatíva (Legal Policy and
Legislation)- on line, Trnava, 5. 12. 2019, 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: „Zmluvná autonómia v pracovnom
práve a niektoré jej osobitosti počas koronakrízy.“
73. Trnava, 9. – 16. 11. 2020,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, on-line pozvaný príspevok na tému: Potenciál a paradoxy vplyvu
európskeho modelu sociálnych práv na rozvoj pracovného práva v čase koronakrízy.

Rigorózne konaní:
- predsedníčka komisie pre rigorózne skúšky v odbore pracovné právo a právo sociálneho
zabezpečenia na Právnickej fakulte TU v Trnave od r. 2000 až 2020
- oponovanie rigoróznych prác na Právnickej fakulte TU v Trnave
- členka rigoróznej komisie pre odbor pracovné právo
Vedecká škola –doktorandské štúdium
Školiteľka doktorandského štúdia:
-

na Právnickej fakulte UK Bratislava: 7 doktorandov – s úspešným ukončením

Školiteľka doktorandského štúdia: 25 doktorandov
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- na Právnickej fakulte TU Trnava:
1. školiteľka doktorandky JUDr. Idy Konopovej, Právnická fakulta TU v Trnave, vedný
odbor pracovné právo, r. 2000 – 2003, úspešná obhajoba r. 2005
2. školiteľka doktorandky JUDr. et Mgr. Andrey Olšovskej, Právnická fakulta TU v Trnave,
vedný odbor pracovné právo, r. 2001 – 2006, úspešná obhajoba dizertačnej práce v r.
2007, v roku 2011 ukončené habilitačné konanie, vedecko-pedagogický titul „docent“
3. školiteľka doktorandky JUDr. Ivice Hodálovej, Právnická fakulta TU v Trnave, vedný
odbor pracovné právo, r. 2001 – 2004, úspešná obhajoba dizertačnej práce v r. 2007
4. školiteľka doktorandky JUDr. Silvie Treľovej rod. Matlákovej, Právnická fakulta TU
v Trnave, vedný odbor pracovné právo, r. 2003 – 2009, úspešná obhajoba r. 2009
5. školiteľka doktoranda Mgr. Viktora Križana, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2005 – 2008, úspešná obhajoba r. 2008
6. školiteľka doktorandky JUDr. Janky Pšenkovej, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2005-2010, úspešná obhajoba r. 2010
7. školiteľka doktoranda Mgr. Jozefa Tomana, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2006 – 2010, úspešná obhajoba r. 2010
8. školiteľka doktoranda Mgr. Slavomíra Slávika, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2006 – 2012, zanechal štúdium
9. školiteľka doktorandky Mgr. Janky Valčuhovej, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2007 – 2011, úspešná obhajoba r. 2011
10. školiteľka doktorandky Mgr. Andrey Blaškovej, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2009 – 2012, úspešná obhajoba r. 2012
11. školiteľka doktoranda JUDr. Mareka Šveca, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2009 – 2012, úspešná obhajoba r. 2012
12. školiteľka doktoranda Mgr. Martina Bullu, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2009 – 2013, úspešná obhajoba 2013
13. školiteľka doktoranda Mgr. Ladislava Tótha, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2009 – 2012, úspešná obhajoba r. 2012
14. školiteľka doktoranda JUDr. Pavla Nechala, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2009 – 2011, zanechal štúdium, opätovne začal
študovať v ak. roku 2011/2012, úspešná obhajoba 23. 5. 2014
15. školiteľka doktoranda Mgr. Petra Kotiru, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2010 – 2013, úspešná obhajoba 19.8.2013
16. školiteľka doktoranda Mgr. Michala Reckého, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2010 – 2013, úspešná obhajoba 19.8.2013
17. školiteľka doktoranda JUDr. Petra Tonhausera, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2011 – 2012(zanechal štúdium)
18. školiteľka doktoranda Mgr. Filipa Michalíčka, Právnická fakulta TU v Trnave, študijný
program 3.4.6. pracovné právo, r. 2011 – 2014/2015, úspešná obhajoba (I. opravný termín
27. 1. 2015)
19. školiteľka doktorandky JUDr. Ľubice Dilongovej, denná forma štúdia, Právnická fakulta
TU v Trnave, študijný program 3.4.6. pracovné právo, r. 2011 – 2014/2015, úspešná
obhajoba 5. 11. 2014
20. školiteľka doktoranda Mgr. Jakuba Vojtka, denná forma štúdia, PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, od ak. roka 2015/2016, téma práce: Agentúrne zamestnávanie
v kontexte ochrany zamestnanca a zachovania flexibility trhu práce, úspešná obhajoba 24.
8. 2018
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21. školiteľka doktorandky JUDr. Lucie Kuníkovej, externá forma štúdia, Právnická fakulta
TU v Trnave, študijný program pracovné právo, od ak. roka 2015/2016
22. školiteľka doktorandky JUDr. Silvie Beierovej, externá forma štúdia, Právnická fakulta
TU v Trnave, študijný program pracovné právo, od ak. roka 2016/2017, téma: „Ochrana
súkromia príslušníka v služobnom pomere“, úspešná obhajoba 30. 6. 2020
23. školiteľka doktoranda JUDr. Petra Tonhausera, externá forma štúdia, Právnická fakulta
TU Trnava, študijný program pracovné právo, od ak. roka ..................., úspešná obhajoba
25. 8. 2016.
24. školiteľka doktoranda Mgr. Mariána Mészárosa, denná forma štúdia, na PF TU Trnava,
študijný program Pracovné právo, od ak. roka 2017/2018, téma dizertačnej práce:„Výkon
závislej práce v 21. storočí“, úspešná obhajoba 30. 6. 2020.
25. školiteľka doktoranda Mgr. Ivana Petkova, externá forma, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, od ak. roka ................., dizertačná práca na tému: Zodpovednosť
materskej spoločnosti – korporátna sociálna zodpovednosť, obhajoba 25. 8. 2021
Oponovanie dizertačných prác, členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác (do
roku 2002 nesledované):
1. oponovanie dizertačnej práce JUDr. Bronislavy Pavelkovej „Majetok manželov
a dispozičná autonómia manželov“, vedný odbor 68-17-9 občianske právo na PF UK
v Bratislave, r. 2002
2. oponovanie dizertačnej práce JUDr. Idy Konopovej, PhD. „Ochrana zamestnancov pri
platobnej neschopnosti zamestnávateľa (Garančný fond - garančné poistenie)“, vedný
odbor pracovné právo na PF TU v Trnave, r. 2005, predsedníčka komisie pre obhajobu
dizertačnej práce
3. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. et Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.,
vedný odbor 68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2007
4. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ivice Hodálovej, PhD., vedný odbor
68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2007
5. oponovanie dizertačnej práce JUDr. Petra Demeka, PhD. „Pracovná zmluva. Odlišnosti
pracovnej zmluvy od niektorých zmluvných typov obchodného a občianskeho práva“,
vedný odbor 68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2007
6. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Márie Novákovej, PhD.,
vedný odbor 68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2007
7. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Petra Demeka, PhD., vedný odbor
68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2007
8. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Miloša Lacku, PhD. vedný odbor
68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2008
9. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvie Treľovej, PhD., vedný odbor
68-06-9 pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2009
10. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mgr. Jozefa Tomana, v študijnom
odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 20.4.2010
11. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jany Pšenkovej, v študijnom odbore
3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 7. 7. 2010
12. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Simony Tóth-Vaňovej, v študijnom
odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 7. 7. 2010
13. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Róberta Dobrovodského, LL.M.
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 7. 7. 2010
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14. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mgr. Tomáša Gábriša, LL.M.
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 23.8.2010
15. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavla Raka vo vednom
odbore 68-06-9 pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 23.8.2010
16. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Adriány Rosinovej vo
vednom odbore 68-06-9 pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 13.12.2010
17. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Janky Valčuhovej v študijnom
odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 5. 5. 2011
18. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Martiny Uhliarovej
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo, na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 5. 5. 2011
19. oponentka dizertačnej práce Mgr. Kataríny Blahovej, na PF TU Trnava, téma:
Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov, menovanie máj 2012, obhajoba 27. 8.
2012
20. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce – II. termín Mgr. Andrey Blaškovej, na PF
TU Trnava, obhajoba II. termín – 24. 9. 2012
21. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Petra Kotiru, na PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 19. 8. 2013
22. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Michala Reckého, na PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, obhajoba 19. 8. 2013
23. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, na PF
TU Trnava, študijný program pracovné právo, obhajoba 19. 8. 2013 (I. termín)
24. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavla Nechalu, na PF TU Trnava,
pracovné právo, obhajoba 23.5.2014
25. členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvie Gatciovej, na PF TU Trnava,
pracovné právo, obhajoba 23.5.2014
26. oponentka dizertačnej práce Mgr. Petra Mészárosa, PF TU Trnava, pracovné právo, téma:
Ochrana slabšej strany v súkromnom práve, menovanie, august 2014, úspešná obhajoba
25. 8. 2014.
27. predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Radima Kochana, PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2014
28. predsedníčka 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.
29. oponentka dizertačnej práce JUDr. Zuzany Štrbíkovej na PF TU Trnava, študijný program
pracovné právo, menovanie jún 2016, úspešná obhajoba 25. 8. 2016
30. oponentka dizertačnej práce JUDr. Veroniky Gecelovskej, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, externá forma štúdia, úspešná obhajoba 25. 8. 2017 na tému:
Modely sociálnej ochrany vo svete štrukturálnych zmien“.
31. členka 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.
32. Oponentka dizertačnej práce Mgr. Kariny Divékyovej, PF TU Trnava, študijný program
pracovné právo, téma práce: Priemyselná revolúcia 4.0 (Aktuálne výzvy pracovného
práva v digitálnej dobe)“, obhajoba: 18. 6. 2021

Habilitačné a vymenúvacie konanie
1. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní doc. JUDr. Roberta Schronka,
CSc. v odbore pracovné právo, Právnická fakulta UK v Bratislave, r. 1999
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2. oponentka vo vymenúvacom konaní za profesora v odbore občianske právo,doc. JUDr.
Jána Švidroňa, CSc. Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2001
3. oponentka doc. JUDr. Alexandry Krskovej, CSc. vo vymenúvacom konaní za profesorku
v odbore teória štátu a práva, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2001
4. oponentka habilitačnej práce PhDr. Kvetoslavy Repkovej „Zdravotné postihnutie – obraz
z galérie nášho poznania“, r. 2001 – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave,
odbor sociálna práca
5. oponentka v habilitačnom konaní JUDr. Miroslava Freunda, CSc. v habilitačnom konaní
v odbore pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2002
6. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní doc. JUDr. Marty Thurzovej,
CSc., Policajná akadémia SR v Bratislave, r. 2005
7. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní doc. JUDr. Vojtecha Tkáča,
CSc. v odbore pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2005
8. predsedníčka komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Vojtecha Tkáča, CSc. za
profesora v odbore pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2005
9. predsedníčka komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Roberta Schronka, CSc. za
profesora v odbore pracovné právo, Právnická fakulta TU v Trnave, r. 2005
10. členka komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Petra Trôstra,CSc. za profesora
v odbore pracovné právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha v roku 2008
11. členka komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Zděnky Gregorovej, CSc. Za
profesorku v odbore pracovné právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha v roku
2010, ukončené konanie február 2012 – vymenovaním prezidentom ČR
12. členka komisie v habilitačnom konaní JUDr. Martina Štefka, Ph.D. – za docenta v obore
pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia na Univerzite Karlovej v Prahe, jún 2009
13. predsedníčka komisie v habilitačnom konaní JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. (PF TU
Trnava) za docentku v odbore pracovné právo, začiatok konania 1.7.2010, habilitačná
prednáška a obhajoba habilitačnej práce 1. 12.2010, VR konaná dňa 13.12.2010, účinnosť
diplomu k 1.1.2011.
14. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Miloša Lacka, PhD.
v odbore pracovné právo na PF TU Trnava, menovanie december 2011
15. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní prof. JUDr. Roberta Vlčeka,
PhD., MPH v odbore pracovné právo na PF TU Trnava, menovanie december 2011
16. členka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Moniky Jurčovej, PhD.
v študijnom odbore občianske právo na PEVŠ, Fakulte práva Bratislava, habilitácia
a zasadnutie VR 10. 6. 2013
17. členka komisie pre vymenúvacie konanie doc. JUDr. Jána Ciráka, CSc. v odbore
občianske právo na PEVŠ , Fakulte práva Bratislava, konanie a zasadnutie VR 12. 6. 2013
18. členka komisie pre vymenúvacie konanie doc. JUDr. Jana Pichrta, Ph.D. v dobre pracovné
právo na PF UK Praha, ČR, menovanie júl 2014
19. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní Mgr. Janusza Wiśniewskieho,
PhD. (Univerzita Kazimíra Veľkého Bydgoszcz, Poľsko) v študijnom odbore 3.4.6.
pracovné právo, na Právnickej fakulte TU v Trnave, menovanie marec 2015
20. členka komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Věry Štangové, CSc. za profesorku
pre odbor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na PF UK v Prahe, ČR,
menovanie máj 2017
21. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
(PF UK Bratislava) na PF TU Trnava, v študijnom odbore pracovné právo, menovanie
október 2017, úspešná habilitácia 22. 3. 2018
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22. predsedníčka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Marcela Dolobáča, PhD.
(PF UPJŠ Košice) na PF TU Trnava, v študijnom odbore pracovné právo, menovanie apríl
2018, úspešná habilitácia dňa 25. 6. 2018,
23. predsedníčka inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Mgr. Andrey
Olšovskej, PhD. na PF TU Trnava v študijnom odbore pracovné právo, menovanie máj
2018
24. oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, rod.
Matlákovej, PhD. (z Fakulty managementu UK v Bratislave) na PF TU Trnava, v odbore
pracovné právo, téma habilitačnej práce: „Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi.
Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere.“ 2020
25. členka inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Hurku, PhD., PF UK
v Prahe, 2020
26. členka inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní doc. Juraja Hamuľáka, PhD.
Právnická fakulta UK Bratislava, 2021
27. členka komisie pre udelenie vedeckej hodnosti DrSc. Prof. JUDr. Mareka Števčeka
PhD. Právnická fakulta UK Bratislava, 2021.
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty
zahraničné
1. „Princípy pracovného práva a právne otázky zodpovednosti“, v spolupráci s Právnickou
fakultou v Halle 1985-1986;
2. „Porušovanie princípu rovnosti a slobody vo vývoji pracovného zákonodárstva po roku
1945“, v spolupráci a pod gestorstvom Max-Planck inštitútu vo Frankfurte nad Mohanom,
1995-1998;
3. „Über den sozialrechtlichen Systeme im Mitteleuropa“, pod gestorstvom Právnickej
fakulty vo Viedni, 1995-1999;
4. Od Európskych dohôd k štatútu členstva EÚ, gestor: doc. Kálesná, CSc. 1996-1997,
Status and tendencies in Slovakia (Katarína Kalesná), In: East Central Europe and the
European Union: from Europe agreements to a member status (1997), 379 s. - Baden
Baden, Nomos Verlags, str. 165-222;
5. „Cirkevné a pracovné právo“, spoločný výskumný projekt Inštitútu pre cirkevné právo vo
Viedni (gestor: Wolfgang Wiesheider ) a Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky (Michaela Moravčíková), pod názvom: „Štát a náboženské
spoločnosti v strednej a východnej Európe.“, 1999;
6. Výskumný projekt: „Aufbruch“ - 1997-1999, gestor: Pastorales Forum e. V. Wien,
Ehrenschutz: Kardinal Franz König - Univ. Prof. Dr. Paul M. Zulehner, téma: „Laici,
ženy, mládež v historickom vývoji katolíckej cirkvi na území Slovenska.“
7. Medzinárodný projekt - superior pri kontrole právnych analýz kompatibility pracovného
práva SR s právom EÚ, koordinátor/zadávateľ projektu European Commission, Brussel,
Belgicko, 11/2005 – 2006, číslo projektu VT/2005/9
8. 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 JUDr. Mgr. Andreou
Olšovskou a JUDr. Ivicou Hodálovou)
9. Vedecký projekt General Principles of Social Security Law [Všeobecné princípy práva
sociálneho zabezpečenia], spoluriešiteľka (spolu s JUDr. Milošom Lackom), vedúci
projektu Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI), Max Planck Institute for Foreign and
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International Social Law, München, Nemecko a Prof. Dr. Danny Pieters, Research Unit
Europe and Social Security, Lueven, Belgicko, 09/2006-07/2007
10. Medzinárodný projekt: „Labour Market Reforms in the EU ́s new Member States“, hlavný
riešiteľ projektu University of Sussex, Veká Britána. Prof. JUDr. Helena Barancová ako
spoluriešiteľka časti: „Reforms of Employment Protection (EPL) in Slovakia“ , riešenie
v roku 2009.
11. 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.
domáce
1. Československé pracovné právo v hospodárskom systéme trhovej ekonomiky, 1992,
Bratislava, riešenie grantovej úlohy - vedúci riešiteľského kolektívu;
2. Ústavnoprávne problémy pracovného práva a nový Kódex práce SR, 1993, Bratislava,
riešenie grantovej úlohy - vedúci riešiteľskeho kolektívu;
3. Európske pracovné právo a sociálne právo vo vzťahu k potrebám ďalšieho legislatívneho
vývoja a pracovného a sociálneho práva v SR, 1994, 1995, Bratislava, riešenie grantovej
úlohy VEGA - vedúci riešiteľského kolektívu;
4. Komunitárne sociálne právo a požiadavky na legislatívne zmeny práva sociálneho
zabezpečenia SR. 1996/1997, riešenie grantovej úlohy - členka riešiteľského kolektívu;
5. Ľudské práva v systéme sociálnej bezpečnosti občanov SR. Riešenie grantovej úlohy
VEGA, 1998/1999, vedúca riešiteľského kolektívu; certifikát o záverečnom hodnotení
riešenia projektu - marec 2000
6. Právne postavenie zamestnanca v procese transformácie ekonomiky SR, VEGA MŠ SR,
riešenie grantovej úlohy 1998/1999, vedúca riešiteľského kolektívu;
7. Výskumný projekt: „Úvod do sveta práce“, 1998 gestor Výskumný ústav práce a
sociálnych vecí, Bratislava, objednávateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava,
Staromestská 6D
8. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Európske pracovné právo“,
september 1999 – október 2000, výstupom projektu je učebnica pre nový učebný predmet
9. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Príklady z pracovného práva a
pracovnoprávna judikatúra“, september 1999 – október 2000, výstupom projektu je
publikácia BARANCOVÁ, H. - FREUND, M.: Príklady z pracovného práva a
pracovnoprávna judikatúra. IURA EDITION, Bratislava 2001, 150 s.
10. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave pod názvom
„Medzinárodnoprávne aspekty sociálnych rizík v systéme práva sociálneho zabezpečenia
SR vo väzbe na požiadavky aproximácie práva s právom Európskej únie, doba riešenia
1999 – 2000, zodpovedná riešiteľka
11. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Učebnica práva sociálneho
zabezpečenia“, september 1999 – január 2001, výstupom projektu je publikácia FREUND,
M. – JANIČOVÁ, E. – MACKOVÁ, Z.: Základy práva sociálneho zabezpečenia.
Bratislava, Prosperity 2001, 300 s.
12. Grant VEGA MŠ SR č. 1/7220/20 „Výkon závislej práce v podmienkach trhového
hospodárstva a legislatívne požiadavky na jeho humanizáciu“, vedúca riešiteľského
kolektívu na Právnickej fakulte TU v Trnave, rok 2000 - 2002 – záverečné hodnotenie
projektu: splnil ciele vynikajúco
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13. Projekt PHARE - začiatok v roku 2001, v gestorstve Komisie EÚ a prof. MUDr.
Margaréty Šulcovej, CSc. (FZaSP TU), „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, ako
spoluriešiteľ - členka Pracovnej skupiny pre projekt Európskej Únie: FM 1999
„Zdokonalenie systému ochrany práce na Slovensku“, podprojekt č. 2 „Rozvoj a
testovanie vzdelávacieho a školiaceho systému“
14. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Pracovné právo.
Vysokoškolská učebnica“, január 2001 – december 2001, výstupom projektu je publikácia
BARANCOVÁ, H. - Schronk, R. - Hrvol, M.: Pracovné právo. - Bratislava, VO PF UK
1994, 220 s.
15. Grant VEGA MŠ SR č. 1/9231/02 „Sociálnoprávne následky globalizácie svetovej
ekonomiky a ich riešenie“, r. 2002 - 2004 – na Právnickej fakulte TU v Trnave, r. 2002
zodpovedný riešiteľ JUDr. Zuzana Macková, prof. Barancová ako zástupca vedúceho
projektu, r. 2003 - 2004 ako zodpovedná riešiteľka projektu
16. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Zákonník práce. Komentár.“,
január 2002 – december 2002, výstupom projektu je publikácia BARANCOVÁ, H.:
Zákonník práce. Komentár. 2. doplnené vydanie. Bratislava: SPRINT 2002, 576 s.
17. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Zmluvy v obchodnom styku“,
január 2002 – december 2002, výstupom projektu je publikácia ŠKRINÁR, A. a kol.:
Aktuálne vzorové zmluvy pre obchodný styk. Bratislava: Dashöfer 2002.
18. Inštitucionálny projekt Právnickej fakulty TU v Trnave „Postavenie osobitných
pracovných kategórií v pracovnom práve“ (spolu s JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou,
JUDr. Capekovou), 2002 - 2005
19. Grant VEGA MŠ SR č. 1/1240/04 „Flexibilita pracovného práva – európska požiadavka“,
r. 2004 – 2006 na Právnickej fakulte TU v Trnave - zástupkyňa zodpovedného riešiteľa,
zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc.
20. Inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Systém tvorby nového
študijného programu pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania na právnických
fakultách“, hlavný riešiteľ, doba riešenia január 2005 – december 2006
21. projekt APVV zameraný na podporu rozvoja excelentných školiteľských pracovísk č.
projektu LPP-0105-06 pod názvom „Pracovné právo v 21. storočí: Možnosti a požiadavky
- šance a riziká“, doba riešenia projektu 2006-2009, zodpovedný riešiteľ
22. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 04/2006 „Sprievodca judikatúrou ESD –
Reštrukturalizácia podniku, doba riešenia 2006-2008, zodpovedná riešiteľka
23. projekt VEGA č. 1/3813/06 „Sociálnoprávna ochrana zamestnancov pri voľnom pohybe
v rámci Európskeho spoločenstva“, doba riešenia 2006-2008, zodpovedný riešiteľ
projektu
24. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 23/2007 „Sprievodca judikatúrou ESD –
Zákaz diskriminácie, doba riešenia 2007-2008, zodpovedná riešiteľka
25. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 27/2008 „Vysielanie zamestnancov“,
doba riešenia 2008-2009, zodpovedná riešiteľka
26. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 04/2009 „Pracovné právo“, doba riešenia
2009-2011, zodpovedná riešiteľka
27. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 12//2008 „Zákonník práce. Komentár“,
doba riešenia 2008-2009, zodpovedná riešiteľka
28. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 14/2010 „Európske pracovné právo“,
doba riešenia 2010-2011, zodpovedná riešiteľka
29. Inštitucionálny projekt TU, Právnickej fakulty č. 05/2012 „Zákonník práce. Komentár“,
doba riešenia 2012-2013, zodpovedná riešiteľka
30. projekt VEGA č. 1/4619/07 „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov“,
doba riešenia 2007-2009, zástupca zodpovedného riešiteľa
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31. projekt APVV- typ LPP č. 0048/09 „Flexibilita pracovného práva a nový systém sociálnej
bezpečnosti“, doba riešenia 2009 – 2012, vedúca projektu
32. projekt Centra vzdelávania MPSVaR SR, kolektív riešiteľov prof. JUDr. Helena
Barancová, DrSc., JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. Ivica Hodálová, PhD.,
JUDr. Miloš Lacko, PhD., Mgr. Marek Švec, Mgr. Andrea Blašková, JUDr. Natália
Štefánková, PhD., vypracovanie komplexnej právnej analýzy pracovnoprávnej oblasti
legislatívy SR z hľadiska systému flexiistoty v pracovnoprávnej oblasti v SR k projektu
„Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty“, doba
riešenia 2009-2010.
33. projekt VEGA č. 1/0729/10 „Sociálne riziká a základné ľudské práva – výzvy pre
pracovné právo 21. storočia“, doba riešenia 2010 – 2011, zástupca zodpovedného riešiteľa
34. projekt VEGA č. 1/0200/10 „Migrácia zamestnancov pri voľnom pohybe služieb
v Európskom hospodárskom priestore“, doba riešenia 2010 – 2011, zodpovedný riešiteľ
projektu.
35. projekt KEGA č. 3/7445/09 „Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu
„Európske a medzinárodné právo v anglickom jazyku“, doba riešenia 2009 – 2011,
zodpovedný riešiteľ projektu
36. projekt VEGA č. 1/0023/12 pod názvom: Transnacionálne práva v Európskej únii
a posilnenie sociálnych práv v európskom integračnom procese, doba riešenia 2012-2015,
zodpovedný riešiteľ, certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2015
37. projekt APVV č. 0068-11 pod názvom: Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva
a slobody v pracovnom práve, doba riešenia 2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ
38. projekt VEGA č. 1/0203/16 pod názvom: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca
a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, doba riešenia 2016 – 2019, zodpovedná
riešiteľka
39. projekt APVV-15-0066 pod názvom Nové technológie v pracovnom práve a ochrana
zamestnanca, doba riešenia 2016-2019, zodpovedná riešiteľka
40. 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, člnka
riešiteľského kolektívu, (vedúca projektu prof. Olšovská).
41. projekt VEGA č. 1/0081/19 „Európsky sociálny model a jeho tendencie“, doba riešenia
2019 - 2021, členka riešiteľského kolektívu, (zodpovedný riešiteľ doc. Lacko).
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch
a organizáciách a grémiách:
1. Členka Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do roku 1998
2. Členka Akreditačnej komisie - poradného orgánu vlády SR, od 2000 do 31.8.2004
3. Členka sekcie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnického ústavu
Ministerstva spravodlivosti, do roku 1990
4. Členka rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre program „Ľudský potenciál
v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“ , menovanie ministrom školstva SR, od
roku 2006 – 2009
5. Členka Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (udeľovanie vedeckých hodností
„DrSc.“ ) od r. 2011-2012
6. Členka grémia Katolíckej akademickej služby pre zahraničie, do roku 1999
7. Členka grantovej komisie MŠ SR a Predsedníctva SAV pre právne a ekonomické vedy, do
roku 2001
8. Predsedníčka celoštátnej Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre
vedný odbor pracovné právo
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9. Členka celoštátnej Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium pre vedný
odbor občianske právo
10. Predsedníčka odborovej komisie pre odbor pracovné právo Právnickej fakulty TU
v Trnave - do 14. 5. 2021
11. Garantka bakalárskeho štúdia Právnickej fakulty TU v Trnave (do 2015)
12. Garantka magisterského štúdia Právnickej fakulte TU v Trnave (do 2019)
13. Garantka doktorandského štúdia v študijnom odbore pracovné právo na Právnickej fakulte
TU v Trnave (od 2015 – 2019)
14. Členka Správnej rady spolku na podporu právnického vzdelávania Facultas Nova od roku
1999 doteraz
15. Členka správnej rady Nadácie Štefana Lubyho
16. predsedníčka 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
Legislatívna a normotvorná činnosť:
1. Členka Stálej komisie pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia Legislatívnej
rady vlády SR (do roku 1993 členka stálej komisie Legislatívnej komisie FM PSV ČSFR
v Prahe), do roku 1999
2. Členka komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a rekodifikáciu Občianskeho
zákonníka (2005 – 2008)
3. Členka expertnej skupiny pre prípravu Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a SR,
(september 1997 - máj 1998)
Členstvo vo vedeckých radách
1. členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, 1999 až doteraz
2. členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave do r. 2000,neskôr od roku 2007
do roku 2010
3. členka Vedeckej rady Fakulty humanistiky TU v Trnave, 1996 - 2000
4. členka Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnave, 1998 až doteraz
5. členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, od 2007 – 2015
6. členka Vedeckej rady Právnickej fakulty MU v Brne, ČR, od 2012 – 2015
7. členka Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, od 2013 –
10/2015
Členstvo v redakčných radách
1. Členka redakčnej rady časopisu Právny obzor, 1996 – 2001
2. Členka redakčnej rady časopisu: “ Dirito delle Relazioni Industriali - Medzinárodný
časopis pre porovnávacie kolektívne pracovné právo, Modena, Taliansko, 1996 do 2000
3. Členka Redakčnej rady – časopisu Czech Yearbook of International Law, od 2013 doteraz
(CYIL – Czech yearbook of international law – ročenka medzinárodného práva verejného
a súkromného, vychádza aj ako časopis ISSN 2157-2976 v USA)
4. Predsedníčka Redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu Societas
et Iurisprudentia (SEI) PF TU Trnava, október 2013-2019
Organizácia vedeckej činnosti
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1. Modra-Harmónia, 9.-10.12.1999 – vedecké podujatie k 50. výročiu založenia Rady
Európy a k Medzinárodnému dňu ľudských práv, organizované Právnickou fakultou TU
v Trnave pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR, odborná garantka a zostavovateľka
zborníka
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, odborný garant podujatia
3. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov doktorandského štúdia
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU
v Trnave, garant vedeckého podujatia
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, členka vedeckej rady konferencie
5. Malacky, 20. - 21.10.2005 – odborný garant medzinárodného sympózia mladých
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou „Európske výzvy súčasného právneho
vývoja“, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
6. Trnava, 10.3.2006 - vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, členka vedeckého
výboru konferencie
7. 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, odborný
garant sympózia
8. Trnava, 24.3.2007 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, garantka
konferencie
9. Smolenice, 20. a 21.9.2007 – odborný garant medzinárodnej vedeckej konferencie
IX. Lubyho právnické dni – Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe,
organizátor Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave
10. Trnava, 29.11.2007 – I. vedecká konferencia študentov organizovaná pri príležitosti
340. výročia založenia historickej Právnickej fakulty v Trnave, odborný garant podujatia
11. Trnava, 29.3.2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, účasť na
podujatí, garant konferencie
12. Trnava, 19.5.2008, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Nadnárodný pohyb
služieb a dočasné vyslanie zamestnancov do krajín európskeho hospodárskeho priestoru“
organizovaný PF TU v Trnave, Katedrou pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, odborný garant sympózia
13. 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, odborný
garant konferencie
14. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
TU v Trnave, garant konferencie
15. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris
Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava,
členka vedeckého výboru a garant sekcie pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia
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16. Trnava, 15. 3. 2011, medzinárodná vedecká konferencia „Možnosti a hranice liberalizácie
pracovnoprávnych vzťahov“, organizátor TU, Právnická fakulta, Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, garantka konferencie, členka organizačného
výboru
17. Trnava, 12. 12. 2011, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému:
„Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca – súčasnosť a budúcnosť slovenského pracovného
práva“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, členka organizačného výboru a odborný garant podujatia
18. Trnava, 30. 3. 2012, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
TU v Trnave“, organizátor PF TU Trnava, garant konferencie a vedúca súkromnoprávnej
sekcie – pracovné právo
19. 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, členka medzinárodného výboru konferencie
20. Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
TU v Trnave“, organizátor PF TU Trnava, garant konferencie a vedúca súkromnoprávnej
sekcie – pracovné právo, moderátorka I. bloku
21. Smolenice, 19. – 20. 9. 2013, medzinárodná vedecká konferencia XI. Lubyho právnické
dni na tému „Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve“, organizátor Nadácia Š.
Lubyho a PF TU Trnava, otvorenie, garant konferencie
22. 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, otvorenie príhovor, členka vedeckého výboru
23. Trnava, 15. 10. – 15. 11. 2015, medzinárodná vedecká on-line konferencia „Ochrana
zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru“, v rámci
riešenia projektu VEGA 1/0023/12, odborný garant a organizátor konferencie
24. Trnava, 23.9.2016, vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou v rámci druhého dňa
medzinárodnej konferencie 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,
organizátorka a odborná garantka podujatia
25. 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, garant konferencie,
moderátorka, zodpovedná riešiteľka projektu - organizátorka
26. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
TPD 2018 na tému „Právny štát - medzi vedou a umením“, menovanie február 2018
27. Bratislava, 12. 4. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Sloboda združovania –
verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA
č. 1/0172/17, organizátor Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU Trnava, aktívna
účasť, členka vedeckého výboru konferencie
28. Trnava, 25. 6. 2019, odborné sympózium „Ochrana práva zamestnanca v 21. storočí“,
organizátor Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava,
odborný garant sympózia
29. 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
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vedeckého výboru
Najvýznamnejšie výsledky- ocenenia
1. Získanie diplomu za osobnú aktivitu na svetovom kongrese pre pracovné právo a právo
sociálneho zabezpečenia v Buenos Aires, september 1997.
2. Poverenie Medzinárodnej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho
zabezpečenia v Ženeve vedúcou pracovnej skupiny v pozícii moderátor na 4. Európskom
kongrese pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia v Bruseli v septembri v
roku 1993.
3. Menovanie Medzinárodnej spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho
zabezpečenia so sídlom v Ženeve za gestora periodického predkladania národných správ o
stave legislatívy a výskumu v odbore pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
4. Vymenovanie zo strany KBS za člena expertnej skupiny a spolupráca na príprave
Základnej zmluvy medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou.
5. Zavedenie nového učebného predmetu: „Európske pracovné právo“, s výučbou ktorého
Právnická fakulta v Bratislave začala v ak. roku 1994/1995 ako prvá fakulta v Slovenskej
republike.
6. Pozvanie na svetové a európske kongresy pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia a vyzvanie a zaslanie národných správ
7. Pamätná zlatá medaila UK udelená r. 1997.
8. Zakladateľka Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia SR.
9. Profesijný životopis uverejnený v encyklopédii Beliana a vo vedeckom časopise Právny
obzor, 1999.
10. Ocenenie Bavorskej vlády pri príležitosti aktívnej účasti prof. Barancovej na konferencii
v pozícii cii VIII. Ost-West-Rechtstagung Mníchovského Inštitútu pre právo východnej
Európy, 29.5.2000.
11. Certifikát o ukončení projektu VEGA, záverečné hodnotenie projektu: splnil ciele
vynikajúco - číslo projektu: 1/5205/98, názov projektu: „Ľudské práva v systéme sociálnej
bezpečnosti občanov Slovenskej republiky“, marec 2000.
12. Poďakovanie Nadácie Otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation za participáciu na
publikácii „Svet práce“, september 2000.
13. Výzva na spoluprácu - Európsky výbor pre sociálne práva Rady Európy (OECD),
september 2000.
14. Poďakovanie Viedenskej univerzity za účasť na výskumnom projekte „Soziale Sicherheit
in Mitteleuropa“, október 2000.
15. Vypracovanie dvoch národných správ - Národné správy za Slovenskú republiku na
žiadosť usporiadateľa na XVI. svetový kongres pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia v Jeruzaleme 3.-7.9.2000 (The XVI World Congress of Labour Law &
Social Security).
16. Pozícia panelistu na svetovom kongrese pre pracovné právo v Jeruzaleme 3. - 7.9.2000.
17. Poďakovanie generálneho editora International Encyklopaedia of Laws prof. Rogera
Blanpaina za excelentné spracovanie monografie „Slovak Republic. Labour Law and
Industrial Relations. International Encyclopaedia of Law. Hague-London-Boston: Kluwer
Law International, 2001, 190 s.“
18. Poďakovanie Institut-u for International Research za prednášku na konferencii „Aplikácia
nového Zákonníka práce v praxi“ konanej v dňoch 24.-25. septembra 2002 v Speyeri
19. Udelená zlatá medaila rektorom Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 20. výročia
obnovenia TU za prínos pre Trnavskú univerzitu v Trnave
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20. Tvorba a riešenie projektu „Pracovné právo a právna situácia v prípade ukončenia
pracovnoprávneho vzťahu v SR“, Európska komisia, jún 2005.
21. Získanie diplomu za osobnú aktivitu na medzinárodnej vedeckej konferencii „Il lavoro
nell´Europa che ciamba - Práca v meniacej sa Európe“, Udine, Taliansko, 19.9.2005
22. Členka Komisie pre bibliografickú registráciu publikácií na Trnavskej univerzite
v Trnave, menovanie rektorom TU v Trnave 20.6.2006 - doteraz
- členka edičnej rady Trnavskej univerzity v Trnave, menovanie rektorom TU v Trnave
21.6.2006
23. Členka rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre program „Ľudský potenciál
a popularizácia vedy“ , menovanie ministrom školstva SR, od roku 2006 do roku 2010
24. Cena podpredsedu vlády a ministra školstva za vedu a techniku v kategórii Celoživotné
zásluhy v oblasti vedy a techniky, 27. novembra 2008
25. Cena Literárneho fondu – prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2009 –
kategória spoločenské vedy – II. miesto: na dielo prof. JUDr. H. Barancová, DrSc.:
Slovenské a európske pracovné právo, (17. september 2009)
26. „Čestné uznanie 2009“ za tvorbu a rozvíjanie medzinárodného a európskeho rozmeru
pracovného práva SR, ktoré uplatňuje nielen vo vedeckej ale aj v pedagogickej činnosti,
Bratislava 18. marca 2010, vyhlasovateľ Journaliste-Studio Bratislava a spoluorganizátor
Klub vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov a odborný gestor
SAV Bratislava a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v rámci oceňovania
súťaže „VEDEC roka SR 2009“ - 13. ročníka pravidelného vyhodnocovania osobností,
ktoré sa zaslúžili svojimi výsledkami výskumu o rozvoj vedy a technológií na Slovensku.
27. „Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti.“ – udelená Trnavskou
univerzitou v Trnave dňa 29. marca 2011, udelil poverený rektor doc. Filipek.
28. „Cena Karola Planka za rok 2010“, udelila (v zmysle štatútu ceny) redakčná rada časopisu
Justičná revue dňa 2. júna 2011, cenu slávnostne odovzdala ministerka spravodlivosti SR
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
29. Cena Literárneho fondu Bratislava – „Prémia za trojročný vedecký ohlas“ – II. miesto
v kategórii spoločenské vedy, vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru,
udelenie 29.9.2011
30. Cena Literárneho fondu Bratislava – „Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok
2010“ v kategórii spoločenské vedy za dielo Európske pracovné právo: flexibilita
a bezpečnosť pre 21. storočie, vypísal výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru
a počítačové programy, udelenie 29.9.2011
31. Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity
v Trnave, udelená 23. 10. 2012 rektorom TU
32. Ocenenie rektora TU za mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej a umeleckej
činnosti: ocenenie „za vynikajúce výsledky v publikačnej činnosti“ a ocenenie „za
vynikajúce výsledky vo vedeckých projektoch“, (2014)
33. „Zlatá medaila Trnavskej univerzity“ ocenenie rektora TU v Trnave, október 2015
34. „Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti udeľovaná
rektorom TU v Trnave“, udelenie apríl 2016
35. „Medaila Trnavskej univerzity v Trnave za významný prínos pre univerzitu“ udelená
rektorom TU počas Slávnostnej akadémie pri príležitosti Dňa učiteľov, apríl 2016
36. Štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. stupňa“ prezidentky SR Z. Čaputovej pri
príležitosti 27. výročia vzniku SR dňa 2. 1. 2020 za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej
vedy. Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského
spoločenského, politického a vedeckého života.
Výber z recenzií
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recenzentka: monografia „Jednostranné právne úkony v pracovnom práve“, autorka: A.
Olšovská, vydavateľstvo: VEDA SAV Bratislava, r. 2010, ISBN: 978-80-224-1145-5.
recenzentka monografie: „Hmotné zabezpečenie v starobe“, autor: Lacko, M.,
vydavateľstvo Sprint dva, Bratislava, edícia Juristika, 2011, ISBN 978-80-89393-65-7
recenzentka „Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia, autor:
Hodálová Ivica a kolektív, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň 2011,
ISBN 978-80-7380-346-9
recenzentka publikácie „Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch 2004 – 2012.
Judikatúra Súdneho dvora EÚ.“, Kotira, P. (ed.), Sprint 2 s.r.o., Bratislava, 2012, ISBN
978-80-89393-79-4
recenzentka publikácie „Ochrana tehotných žien a matiek. Judikatúra Súdneho dvora
EÚ.“, Dilongová, Ľ. (ed.), Sprint 2 s.r.o., Bratislava, 2012, ISBN 978-80-89393-81-7
recenzentka publikácie „Kolektívne pracovné právo. Judikatúra Súdneho dvora EÚ“,
Švec, M. (ed.), Sprint 2 s. r. o., Bratislava 2012, ISBN 978-80-89393-78-7
recenzentka kolektívnej monografie „Zastúpenie v súkromnom práve.“, Jurčová, M.Pavelková, B. – Nevolná, Z. – Olšovská, A. – Smyčková, R., C. H. Beck, Praha 2012, 272
s., ISBN 978-80-7400-420-9
recenzentka monografie „Flexicurita pre 21. storočie – šance a riziká. Kríza pracovného
práva., Švec, M., VEDA Bratislava, 2012, ISBN 978-80-224-1237-7
recenzentka zborníka „Free Movemenet of Goods and Persons Across the Polish – Czech
– Slovak Borders. Legal Differences and Similarities.“, Mikolajczyk, B. (ed.), Právnická
fakulta Sliezskej univerzity, Katowice 2012, ISBN 978-83-60743-57-7
recenzentka publikácie „Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch. Výber z judikatúry
SDEÚ pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ (1.5.2004-1.5.2014).“, Vojtko, J. (ed.),
Sprint dva Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89710-03-4
recenzentka publikácie „Atypické formy zamestnania. Výber z judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie.“, Frťalová, A. (ed.), Sprint dva, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-8971010-2
recenzentka monografie „Pracovné podmienky žien a matiek v kontexte judikatúry
Súdneho dvora EÚ“, Dilongová, Ľ., Leges, Praha 2014, 224 s., ISBN 978-80-7502-054-3
recenzentka učebnice: Pracovní právo. 2. upravené vydání, (Hůrka, P. a kolektív), Plzeň:
Aleš Čeněk, s. r. o., 2011, 2015, ISBN 978-80-7380-540-1
recenzentka publikácie: Pracovný čas a dovolenka. Výber z judikatúry Súdneho dvora
EÚ., Frťalová, A. (ed.), Spolok Slovákov v Poľsku, Krakow, 2015, ISBN 978-83-7490851-1.
Recenzentka publikácie: Prevod podnikov a hromadné prepúšťanie. Výber z judikatúry
SD EÚ., Vojtko, J. (ed.), Praha: Leges, 2015, 400 s., ISBN 978-80-7502-114-4.

Zahraničné pracovné pobyty
1. Právnická fakulta, Halle, SRN, 1986, 1 týždeň
2. Max-Planck-Inštitút, Mníchov, SRN, od 1.11.1990 - 30.11.1990
3. Právnická fakulta, Frankfurt nad Mohanom, SRN, 1.9.1991 - 31.12.1991
4. Max-Planck-Inštitút, Mníchov, SRN, 15.11.1992 - 31.12.1992
5. Právnická fakulta Brémy, SRN, 20.3.1993 - 30.3.1993
6. Hospodárska univerzita Viedeň, Rakúsko, 12.9.1993 - 1.12.1993
7. Max- Planck- Inštitút, Mníchov, SRN, 1990, 1 mesiac-1994
8. Max- Planck- Inštitút, Mníchov, SRN, 1992, 1 mesiac 1995
9. Max- Planck- Inštitút, Mníchov, SRN, 15.11.1995 - 15.12.1995
10. Právnická fakulta, Mníchov, SRN, 1.5.1998 - 31.7.1998
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11. Právnická fakulta, Mníchov, SRN, 1.9.1998-10.10.1998
12. Medzinárodný inštitút pre medzinárodné a európske právo Trier, SRN, jún 2002, 1 týždeň
13. Medzinárodný inštitút pre medzinárodné a európske právo, Trier, SRN, jún 2004, 1 týždeň
14. Max-Planck Inštitút v Mníchove, Nemecko, 8. – 16. 11. 2013
15. Max-Planck Inštitút v Mníchove, Nemecko, 14. – 20. 9. 2014
16. Právnická fakulta vo Viedni, Rakúsko výskumný pobyt -2018financovaný z grantu
APVV
Expertízy:
1. Pracovné právo krajín EÚ, expertíza pre MPSVaR SR k príprave nového Kódexu
práce, s. 80, 1993;
2. Analýza prameňov Európskej únie vo vzťahu k potrebám rekodifikácie pracovného práva
Slovenskej republiky. 1994, 45 strán – expertíza pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí
SR
3. Stav pracovnej legislatívy v SR s osobitným zameraním na trh práce - analytická štúdia
pre účely Organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD) v Paríži v anglickej verzii,
február 1995, s. 30;
4. The system of social security in Slovak Republic, 20 s. - zaslané generálnemu
spravodajcovi Svetového kongresu pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Argentína, 15.5.2000
5. Dve národné správy na Svetový kongres pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia v Jeruzaleme zaslané generálnemu spravodajcovi kongresu, USA, prof.
Clyde Summers, 2000
6. Príprava nového Zákonníka práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2000,
76 s.
7. Medzinárodná vedecká konferencia „VIII. Európsky kongres Medzinárodnej spoločnosti
pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia“, organizátor Medzinárodná
spoločnosť pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, Bologna, Taliansko, 20.23.9.2005, na pozvanie prednesené dve národné správy
8. Príprava nového Zákonníka práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2006,
80 s.
9. Členovia katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia fakulty – prof. JUDr.
Helena Barancová, DrSc., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a doc. JUDr. Miloš
Lacko, PhD. – expertná činnosť pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR –
„Analýza pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky z pohľadu flexiistoty“. (roky
2009 - 2010).
10. Vyžiadaná expertíza k pripravovanej novele Zákonníka práce pre Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny SR, expertíza 70 strán. (rok 2012).
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