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Rok narodenia: 1982
Vzdelanie:
1996 – 2000
2000 – 2005
2005 – 2008

13. 11. 2008
8. 12. 2008

31. 10. 2017
22. 03. 2018

12. 04. 2018

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave
doktorand Katedry pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
v dennej forme štúdia
udelený akademický titul II. stupňa – doktor práv JUDr. po vykonaní
rigoróznej skúšky
ukončenie doktorandského štúdia, obhajoba dizertačnej práce
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo na PF TU Trnava, udelený
akademický titul PhD.
podanie žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“
v odbore pracovné právo;
úspešná habilitácia; názov habilitačnej prednášky: Ochrana súkromia
zamestnanca v recentnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre
ľudské práva a názov habilitačnej práce: Pracovnoprávna dimenzia
sociálnej náuky Katolíckej Cirkvi.
rozhodnutie VR TU, Právnickej fakulty o udelení vedeckopedagogického titulu docent v študijnom odbore 3.4.6. pracovné
právo, účinnosť dekrétu: od 08.06.2018.

Profesionálny postup:
2005 – 2008
doktorand, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2008 – 2011
Ústav súkromného práva Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy
práva v Bratislave
2009 – doteraz
Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kanonického práva
Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2010 – doteraz
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
01.01.2021 – doteraz
fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami TU
v Trnave, Právnickej fakulty, vymenovanie dekanom fakulty
01.02.2021 – doteraz
študijný poradca a člen Rady študijných poradcov TU v Trnave,
Právnickej fakulty ako poradného orgánu dekana fakulty (podľa §51
ods. 9 zákona č. 131/2002 o vysokých školách v platnom znení
a podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana TU PF č. 1/2021 o zriadení
Rady študijných poradcov TU, PF)
Pedagogická činnosť a akademické funkcie:
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2005 – 2008

2006 – doteraz

2007 – doteraz

2008 – 2011
2008 – doteraz

2009 – doteraz

2010 – doteraz

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedenie seminárov
z predmetov: Pracovné právo, European Labour law (predmet
vyučovaný v anglickom jazyku), European Labour case law (predmet
vyučovaný v anglickom jazyku)
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prednášky
z predmetu Základy pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia pre študentov externého štúdia, účasť na hodnotení
študentov
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prednášky
z predmetu Základy pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia pre študentov denného štúdia, účasť na hodnotení
študentov
Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, vedenie
seminárov z predmetu Pracovné právo, účasť na hodnotení študentov
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prednášky
predmetov Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo, pre
študentov externého štúdia, účasť na hodnotení študentov
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, prednášky
predmetov Právo sociálneho zabezpečenia, Rodinné právo, Pracovné
právo, Právo ľudských práv pre študentov denného štúdia, účasť na
hodnotení študentov
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedenie seminárov
z predmetov: Pracovné právo, Medzinárodné a európske pracovné
právo, Labour law (predmet vyučovaný v anglickom jazyku), od AK
2019/2020 aj vedenie seminárov z predmetu Právo sociálneho
zabezpečenia

Významné pracoviská
2005 – 2008
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2008 – 2011
Ústav súkromného práva Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy
práva v Bratislave
2009 – doteraz
Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kanonického práva
Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
2010 – doteraz
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave
11.12.2015 – doteraz
TU v Trnave, Právnická fakulta, člen Disciplinárnej komisie
Právnickej fakulty TU v Trnave, schválenie v AS PF TU, uznesenie
č. 80/2015 zo dňa 10.12.2015.
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch:
1. Brno, 4.-5.11.2008 – medzinárodná konferencia „Dny práva“, organizátor Právnická
fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok
2. Brno – 27.-28.5.2009 – medzinárodná konferencia „Cofola“, organizátor Právnická
fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok
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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 „Dôstojnosť práce v sociálnej náuke Katolíckej cirkvi.“
4. Graz, Rakúsko, 11. – 12. 10. 2012, konferencia VI. International Dialogue of Labour Law
na tému: „State interventions into the system of minimum salary – by international
comparison“ (Štátne zásahy do systému minimálnej mzdy – v medzinárodnom
porovnaní.), organizátor Institute of Labour Law and Social Security Law in Graz,
pozvaný príspevok, aktívna účasť
5. Brno, ČR, 14. – 15. 11. 2012, VI. ročník medzinárodnej konferencie Dny práva 2012,
organizátor PF MU Brno, pozvaný príspevok uverejnený v zborníku
6. 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, pozvaný príspevok „The employment of persons with
disabilities in the Slovak Republic“
7. St. Gallen, Švajčiarsko, 30. – 31. 10. 2014, medzinárodná konferencia „VII.
Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) 2014 – Internationale Konferenz zum
Thema „Arbeitszeiten“, organizátor Universität St. Gallen, Institut für Arbeit und
Arbeitsrecht (FAA-HSG), aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: „Länderbericht
Slowakei.“
8. 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: Sociálna
náuka Cirkvi ako inšpirácia pre právnu úpravu pracovného času.
9. Olomouc, ČR, 19. – 20. 5. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké
právnické dny 2016“, organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii
pracovného práva na tému: Postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních
vztazích. Nejen o právech zaměstnance, nejen o povinnostech zaměstnavatele.“, pozvaný
príspevok na tému: Postavenie zamestnanca a zamestnávateľa v novej slovenskej úprave
dočasného vysielania.
10. Lublin, Poľsko, 15. – 17. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia – The International
Scientific Conference „Legal security of democratic states in the process of European
integration Poland, Slovakia, Ukraine“, organizátor The John Paul II Catholic University
of Lublin, Faculty of Law and Administration, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému:
Socal Security in Slovakia.
11. Bolzano (Bozen), Taliansko, 9. – 12. 11. 2016, medzinárodná konferencia VIII.
Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog – The International Dialogue on Labour Law
(IAD
2016),
organizátor
Free
Unviersity
of
Bozen-Bolzano
a AFI
(Arbeitsförderungsinstitut in Bozen), aktívna účasť za SR.
12. Modena, Taliansko, 20. – 21. 3. 2017, medzinárodná konferencia XV. International
Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi, téma: „Digital and Smart
Work“, organizátor UNIMORE Universitá degli studi di Modena e Reggio Emilia, aktívna
účasť, pozvaný príspevok „Right to Privacy in the Era of Digitalization“.
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: Pracovno-právne postavenie UBER vodiča.
3.
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14. Praha, ČR, 26. 2. 2018, konferencia „Zkracování pracovní doby a legislativa“, organizátor
Českomoravská konference odborových svazú Praha, aktívna účasť v II. panely –
Zahraniční zkušenosti.
15. Graz, Rakúsko, 7. – 9. 11. 2019, IX. Internationaler Arbeitsrechtlicher Dialog (IAD) zum
Thema „Entgeltfortzahlung bei Krankheit and Arbeitsunfall im internationalen
Vergleich“, organizátor Karl-Franzens-Universität Graz, Insitut für Arbeitsrecht und
Sozialrecht, aktívna účasť, pozvaný príspevok.
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:
1. 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
2. Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného
právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok,
publikovaný
3. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok, publikovaný
4. Bratislava, 13.6.2006 – medzinárodná konferencia Vybrané otázky aplikácie európskeho
práva, organizátor Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozvaný
príspevok, publikovaný
5. 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 Mysarykovej
univerzity v Brne, Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni a Wydzialem
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe, pozvaný príspevok,
publikovaný
6. 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, publikovaný
7. Trnava, 24.3.2007 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok, publikovaný
8. Trnava, 29.3.2008 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok, publikovaný
9. 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 L. Tóth), uverejnený v zborníku
10. Trnava, 23.-24.9.2010 – Trnavské právnické dni, organizátor Právnická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, pozvaný príspevok, publikovaný
11. Trnava, 12.12.2011 – Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca - súčasnosť a budúcnosť
slovenského pracovného práva, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok, publikovaný
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12. Trnava, 1.-3.2.2012 - Experiences with Implementation and Application of EU Law
within Visegrad Countries, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný
príspevok
13. 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 a aktívna účasť v sekcii č. 11
Hodnotový systém práva a náboženstvo, téma príspevku: Sociálne práva v náuke
Katolíckej Cirkvi.
14. 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: Výhrada svedomia
v pracovnoprávnych vzťahoch.
15. Košice, 16.-20.9.2013, on-line vedecká medzinárodná konferencia Tvorba a realizácia
pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Organizátor PF UPJŠ
Košice, pozvaný príspevok
16. Trnava, 10.12.2013, konferencia s medzinárodnou účasťou Právne postavenie osôb so
zdravotným postihnutím a hodnotové smerovanie slovenskej spoločnosti. Organizátor PF
TU Trnava, pozvaný príspevok
17. 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: Agentúrne zamestnávanie vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ.
18. Trnava, 11. 11. 2014, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Sloboda
jednotlivca a svet práce“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia a Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Právo na rodinu a pracovnoprávne vzťahy.
19. 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: Sloboda svedomia
a diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch.
20. 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: Prevoditeľnosť práva na dovolenku.
21. Trnava, 30. 9. 2015, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: Sociálna
náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, organizátor PF TU Trnava, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav pre právne otázky náboženskej
slobody, moderátor konferencie, vedecký výbor konferencie, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Sociálne práva podľa sociálnej náuky Cirkvi a medzinárodné pracovné
právo.
22. 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 vzťahy duchovných.
23. 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, moderátor IV. Bloku, aktívna účasť,
pozvaný príspevok na tému: Ochrana súkromia zamestnanca v ére internetu.
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24. 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: Zahraničná pracovná cesta a cezhraničné dočasné vyslanie –
komparatívy pohľad.
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, aktívna účasť, pozvaný
príspevok na tému: Uber v rozhodovacej praxi., moderátor bloku.
26. 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: Ochrana
súkromia zamestnanca v recentnej judikatúre ESĽP.
27. 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
v sekcii pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia „Európsky pilier sociálnych
práv“, pozvaný príspevok na tému: Nové formy práce a sociálna ochrana.
28. 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: Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ č. 55/2018 zo dňa
14.5.2019 o evidencii pracovného času.
29. Košice, 22.-24.4.2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Košické dni
súkromného práva“, organizátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
v spolupráci s občianskym združením Košické právnické dni; aktívna účasť v sekcii
Pracovné právo, pozvaný príspevok na tému: Európsky rozmer bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. (iba zborník)
30. 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: Social Rights after Covid-19.
31. 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: Obsahové náležitosti pracovnej zmluvy.
32. 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: Prekážky v práci z dôvodu starostlivosti
o deti.
33. Bratislava, 22. 4. 2021, online odborný seminár – MoveS seminar Slovakia: „The Slovak
experience with the coordination of social security and free movement of workers /
seminár MoveS: „Slovenské skúsenosti s koordináciou sociálneho zabezpečenia a voľným
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pohybom pracovníkov“, organizátor Európska komisia v rámci projektu MoveS, za SR
organizátor doc. JUDr. Viktor Križan, PhD, TU, PF, ako národný expert, aktívna účasť –
podanie správy o projekte
34. Trnava, 12. 11. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia na tému Autonomy of the
Interest Corporations in Public Law and Private Law / Autonómia záujmovej korporácie
vo verejnom a súkromnom práve, organizátor Katedra správneho práva, práva životného
prostredia a finančného práva TU, PF v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0089/21,
aktívna účasť, príspevok na tému: On the application shortcomings of the legal regulation
of the proceedings to determine the trade union authorized to conclude a collective
agreement.
Účasť na zahraničných seminároch, letných školách, workshopoch:
1. 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
2. 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
AV ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie ČR, Ministerstvo práce
a sociálnych vecí ČR, účasť
3. Třešť, Česká republika, 30.9.-2.10.2009 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní
právo 2009 „Pracovní čas“, 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
4. Třešť, Česká republika, 6.10.-8.10.2010 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní
právo 2010 „Flexibilní formy zaměstnávaní“, 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
5. Sevilla, Španielsko, 21.-23.9.2011 - X. európsky kongres pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, organizátor španielska asociácia pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, pozvanie, účasť
6. Trier, Nemecko, 22.-23.3.2012 – Výročná konferencia Európskeho pracovného práva,
organizátor Akadémia európskeho práva, účasť
7. Trier, Nemecko, 25.-29.6.2012 – účasť na letnej škola európskeho pracovného práva,
organizátor Akadémia európskeho práva
8. 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.
9. Praha, ČR, 20. – 22. 9. 2017, XII. evropský regionální kongres, organizátor Mezinárodní
společnost pro pracovní právoa právo sociálního zabezpečení, Česká společnost pro
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, účasť
Účasť na domácich seminároch, letných školách, workshopoch:
1. 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
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2. 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
3. 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, účasť
4. 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, účasť
5. Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity
v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor I. bloku
súkromnoprávnej sekcie - pracovné právo.
6. 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, účasť
7. Trnava, 9. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví
a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, organizátor TU Trnava, PF,
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, riešený v rámci projektu VEGA 1/0254/16,
účasť a moderátor konferencie.
8. Trnava, 7. 9. 2016, konferencia „Aktuálne otázky kolektívneho pracovného práva“,
organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva, práva soc. Zabezpečenia, Fridrich
Ebert Stiftung, Asociácia pracovného práva, účasť
9. Trnava, 3. 4. 2017, odborné podujatie (diskusné fórum) na tému: Požiadavky justičnej
praxe na vzdelávanie právnikov, organizátor PF TU Trnava, účasť
10. 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, účasť
11. Trnava, 23. 3, 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty, účasť ako moderátor sekcie
12. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty, účasť ako moderátor sekcie, vedecký výbor konferencie, školiteľ
13. Trnava, 20. 3. 2021, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave,
Právnickej fakulty, účasť ako moderátor sekcie, školiteľ
Účasť v rigoróznom konaní:
- člen skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na PF TU Trnava (od marec 2011 doteraz)
- oponent a člen komisie pre rigoróznu skúšku Mgr. Simony Horákovej, úspešná obhajoba
rigoróznej práce a skúška 19. 11. 2020;
- oponent rigoróznej práce Mgr. Nora Balažovičová – Riešenie kolektívnych pracovných
sporov (menovanie október 2020);
- oponentom RP (a pravdepodobne aj člen komisie) bol ešte v nasledujúcich prípadoch:
o 2016 Margaréta Bednárová – Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
o 2016 Barbora Kotuláčová - Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v
pracovnoprávnej teórii a súdnej praxi
o 2016 Tomáš Mankovický – Sociálna politika podnikov
o 2016 Monika Chovancová – Právna úprava odmeňovania
o 2017 Patrícia Benovičová – Právne postavenie zamestnanca v pracovnom pomere
o 2017 Rastislav Tóth – Subjekty pracovnoprávnych vzťahov
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o 2017 Alexandra Timárová – Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa
práva EÚ
o 2017 Barbora Kotuláčová – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
v pracovnoprávnej teórii a súdnej praxi
o 2017 Branislav Mlčúch – Sociálna podniková politika
o 2017 Šimon Pavlík – Skončenie pracovného pomeru
o 2018 Pavol Kundrik – Dejiny pracovného práva 20. storočia
o 2018 Martina Chvílová – Kolektívne zmluvy
o 2019 Katarína Starečeková – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
o 2019 Barbora Gogolová – Vysielanie zamestnancov
o 2019 Kristína Sílešová – Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
o 2020 Lucia Váryová – Digitalizácia pracovného práva v 21. storočí
o 2020 Katarína Krellová – Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:
• školiteľ doktorandského štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave (2009 – doteraz)
• člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program pracovné právo na
Právnickej fakulte TU v Trnave (2010 – 2021)
• člen skúšobnej komisie pre prijímacie skúšky na doktorandské štúdium v študijnom
odbore 3.4.6. pracovné právo (október 2015; )
• člen 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
školiteľ doktorandky PF TU Trnava v dennej forme štúdia v študijnom programe pracovné
právo Mgr. Kariny Divékyovej, od ak. roka 2018/2019, úspešná obhajoba 18. 6. 2021
školiteľ doktorandky PF TU Trnava v externej forme štúdia v študijnom odbore pracovné
právo Mgr. Martiny Kováčkovej, od ak. roka 2020/2021 – doteraz
-

člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Tomáša Gábriša, v študijnom
programe pracovné právo, na PF TU Trnava, obhajoba 23. 8. 2010
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Janky Valčuhovej, v študijnom
programe pracovné právo, PF TU Trnava, obhajoba 5. 5. 2011
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Martiny Uhliarovej, v študijnom
programe pracovné právo na PF TU Trnava, obhajoba 5. 5. 2011
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavla Kádeka, v študijnom programe
pracovné právo, na PF TU Trnava, obhajoba 14. 12. 2011
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Kataríny Blahovej, v študijnom
programe pracovné právo, na PF TU Trnava, obhajoba 27. 8. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andrey Blaškovej, v študijnom
programe pracovné právo na PF TU Trnava, neúspešná obhajoba 27. 8. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andreja Porubana, v študijnom
programe pracovné právo na PF TU Trnava, obhajoba 27. 8. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Vladimíra Hornáčka, v študijnom
programe pracovné právo na PF TU Trnava, obhajoba 28. 8. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ladislava Tótha, v študijnom programe
pracovné právo na PF TU Trnava, obhajoba 28. 8. 2012
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-

-

-

člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mareka Šveca, v študijnom programe
pracovné právo na PF TU Trnava, obhajoba 28. 8. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Andrey Blaškovej, I. opravný termín
v študijnom programe pracovné právo na PF TU Trnava, úspešná obhajoba 24. 9. 2012
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Petra Kotiru, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 19.8.2013
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Michala Reckého, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 19.8.2013
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mikuláš Füleky, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 30.4.2014
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, na PF TU
Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba II. termín - 23.5.2014
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvia Gatciovej, LL.M., na PF TU
Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavel Nechalu, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 23.5.2014
člen komisie obhajobu dizertačnej práce Mgr. Petra Mészárosa, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 25.8.2014.
člen komisie obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lukáša Kvokačku, LL.M., na PF TU
Trnava, v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 25.8.2014.
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ingrid Valachovej, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, úspešná obhajoba 7.11.2014
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Filipa Michalíčka, na PF TU Trnava,
v študijnom programe Pracovné právo, I. termín – riadna obhajoba neúspešná 12. 11. 2014
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Dany Skičkovej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jozefa Lukajku, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. JUDr. Barbory Mrúzovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lenky Michalskej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2015.
predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Kataríny Siskovičovej, PF TU
Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2015.
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mikuláša Krippela, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 19. 10. 2015.
člen komisie pre obhajoby dizertačných prác JUDr. Mgr. Evy Tinákovej, PF TU Trnava,
študijný program pracovné právo, téma: Europeizácia pracovného práva; obhajoba 24. 2.
2016.
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jany Černákovej na tému:
Pracovnoprávne aspekty prevodu podniku, na PF TU Trnava, študijný program pracovné
právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2016
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Kataríny Králikovej na tému: Vývoj
pracovného súdnictva, na PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná
obhajoba 24. 8. 2016
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Borisa Kukumberga na tému: Nelegálne
zamestnávanie a nelegálna práca cudzincov, na PF TU Trnava, študijný program pracovné
právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2016
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člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Zuzany Štrbíkovej na tému: Prevod
podnikov v práve EÚ a SR, na PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná
obhajoba 25. 8. 2016
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Petra Tonhausera na tému: Zmluvný
systém v pracovnom práve, na PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná
obhajoba 25. 8. 2016
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Heleny Hromádkovej na tému:
Dôstojnosť života a ďalší vývoj pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia“, na
PF TU Trnava, študijný program pracovné právo, úspešná obhajoba 10. 4. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mareka Masláka, na tému: Slušnosť
v európskom súkromnom práve“, na PF TU Trnava, študijný program Pracovné právo,
úspešná obhajoba 27. 6. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ivany Klorusovej, LL.M., na tému:
Ochrana slabšej strany v Európskej súkromnej spoločnosti“, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, úspešná obhajoba 27. 6. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Veroniky Gecelovskej, na tému:
Modely sociálnej ochrany vo svete štrukturálnych zmien“, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Antónie Wittekovej, na tému: Konanie
v individuálnych pracovnoprávnych sporoch“, na PF TU Trnava, študijný program
Pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 8. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lucie Petríkovej, na tému: Zákaz
diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku“, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, úspešná obhajoba 14. 12. 2017
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jozefa Greguša, na tému:
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej doprave, na PF TU Trnava, študijný
program Pracovné právo, úspešná obhajoba 25. 6. 2018
člen komisie pre obhajobu 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
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jankuba Vojtka, na tému: Agentúrne
zamestnávanie v kontexte ochrany zamestnanca a zachovania flexibility trhu práce, na PF
TU Trnava, študijný program Pracovné právo, úspešná obhajoba 24. 8. 2018
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Erika Schwarcza, MBA, téma:
„Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a ochrana zamestnancov“, na PF
TU Trnava, študijný program Pracovné právo, obhajoba 25. 6. 2019
člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Pavla Horňáka, téma: „Právne úkony
v pracovnom práve“, na PF TU Trnava, študijný program Pracovné právo, obhajoba 25. 6.
2019
člen komisie pre obhajobu 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
člen komisie pre obhajobu 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
predseda skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lucie Váryovej, téma:
„Súkromnoprávne aspekty ochrany osobných údajov“, na PF TU Trnava, externá forma,
študijný program Pracovné právo, obhajoba 25. 8. 2021
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predseda skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Silvie Lattovej, téma:
„Zodpovednosť prevádzkovateľov online platforiem“, na PF TU Trnava, externá forma,
študijný program Pracovné právo, obhajoba dizertačnej práce 25. 8. 2021

-

oponent dizertačnej práce JUDr. Simony Schusztekovej, na PF TU Trnava, v študijnom
programe Pracovné právo, menovanie máj 2013, obhajoba I. termín -19. 8. 2013
oponent dizertačnej práce JUDr. Radima Kochana, PF TU Trnava, študijný program
Pracovné právo, téma: „Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu pohlavia“,
úspešná obhajoba 25. 8. 2014.
oponent dizertačnej práce Benjamina von Block-Schlesiera na tému: Effects on global
Business and Worldwide Economy through Implementation of International Labour Law
Standards (Účinky na globálne obchodné a celosvetové hospodárstvo cestou
implementácie medzinárodných pracovno-právnych noriem), študijný odbor 3.4.10.
obchodné a finančné právo na PF UK Bratislava, menovanie marec 2018
oponent a člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ivana Petkova, PF TU
Trnava, študijný program Pracovné právo, téma práce „Zodpovednosť materskej
spoločnosti – korporátna sociálna zodpovednosť“, obhajoba 25. 8. 2021

-

-

-

-

člen skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Antónie Wittekovej v študijnom
programe Pracovné právo na PF TU Trnava, menovanie december 2015
člen skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Mareka Masláka v študijnom
programe Pracovné právo na PF TU Trnava, menovanie apríl 2016 (skúška 11. 5. 2016)

Účasť v habilitačnom a inauguračnom konaní:
-

-

Člen habilitačnej komisie 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 podmienkach SR, menovanie
marec 2021
Člen habilitačnej komisie 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

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty:
1. Projekt VEGA – január 2004 - december 2006 - „Flexibilita pracovného práva - európska
požiadavka“, spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc., PF TU
v Trnave (člen riešiteľského kolektívu v roku 2006).
2. Projekt VEGA – január 2006 - december 2008 - „Sociálnoprávna ochrana zamestnanca pri
voľnom pohybe v rámci Európskeho spoločenstva“, spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., PF TU v Trnave (člen riešiteľského kolektívu).
3. Projekt VEGA – január 2007 - december 2009 - „Europeizácia a transnacionalizácia
pracovných vzťahov“, spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ JUDr. Mgr. Andrea Olšovská,
PhD., PF TU v Trnave (člen riešiteľského kolektívu).
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4. Projekt VEGA – január 2009 - december 2011 - „Dôstojnosť ľudskej osoby a liberalizácia
pracovnoprávnych vzťahov“, spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ JUDr. Ivica Hodálová,
PhD., PF TU v Trnave (člen riešiteľského kolektívu).
5. Projekt VEGA – január 2010 - december 2011 - „Migrácia zamestnancov pri voľnom
pohybe služieb v Európskom hospodárskom priestore“, spoluriešiteľ, zodpovedný riešiteľ
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., PF TU v Trnave (člen riešiteľského kolektívu).
6. Projekt APVV č. 0068-11, názov projektu: „Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva
a slobody v pracovnom práve“, doba riešenia 2012 – 2015 – zodpovedná riešiteľka prof.
JUDr. Helena Barancová, DrSc. , spoluriešiteľ.
7. Projekt VEGA 1/0023/12 „Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie
sociálnych práv v európskom integračnom procese“, doba riešenia 2012- 2015,
zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., člen riešiteľského kolektívu.
8. Projekt VEGA č. 1/2577012 „Sociálna náuka Katolíckej Cirkvi v pracovnom práve SR“ –
doba riešenia 2012 – 2015, zodpovedný riešiteľ, certifikát o úspešnom ukončení riešenia
projektu v roku 2015.
9. Projekt APVV č. APVV-15-0066, názov projektu: „Nové technológie v pracovnom práve
a ochrana zamestnanca“, doba riešenia 2016 – doteraz – zodpovedná riešiteľka prof.
JUDr. Helena Barancová, DrSc. , spoluriešiteľ.
10. Projekt VEGA 1/0203/16 „Vyváženosť práv a povinností zamestnanca v
pracovnoprávnych vzťahoch“, doba riešenia 2016 - doteraz, zodpovedný riešiteľ prof.
JUDr. Helena Barancová, DrSc., člen riešiteľského kolektívu.
11. Projekt VEGA 1/0081/19 „Európsky sociálny model a jeho tendencie“, doba riešenia
2019 - 2021, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., zástupca zodpovedného
riešiteľa
12. Projekt APVV č. APVV-18-0443, názov projektu „Prieniky pracovného práva do iných
odvetí súkromného práva (a vice versa)“, doba riešenia projektu 2019 - doteraz,
zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., spoluriešiteľ
Expertná činnosť:
1. Národný expert pre správu ETUI „Reimbursement rules for posted workers: mapping
national law in the EU28“, autor: Zane Rasnača, rok 2019 (spomína sa priamo vo výstupe
(s. 4):
https://www.etui.org/sites/default/files/BA%202019.01%20Posted%20workers%20Zane
%20WEB.pdf)
2. Národný expert v projekte Európskej únie „Network of experts on intra-EU mobility - free
movement of workers and social security coordination (MoveS)“, referenčné číslo
VT/2017/012, 2018 – 2021 (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1098)
3. Národný expert pre správu v projekte ETUI č. 2051-103-31: „Mapping the rules on
posting and short-term migration of third country nationals (TCNs): the legal framework
and practice in the European Union and EFTA countries”, autor Vladimir Bogoeski, rok
2021 (podklad zmluva „Expert´s Sub-contract“)
4. Národný expert v projekte Európskej únie „Network of experts on intra-EU mobility - free
movement of workers and social security coordination (MoveS II)“, referenčné číslo
VC/2021/0192, 2022 – doteraz
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných
a organizáciách a grémiách:
1. člen Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo, r. 2006 – doteraz

výboroch
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2. december 2015 – zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľ a rozhodca. Oprávnený
riešiť kolektívne spory na obdobie rokov 2016 – 2018
3. december 2018 – zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2019 – 2021 ako sprostredkovateľ
a rozhodca, oprávnený riešiť kolektívne spory na roky 2019 – 2021
4. december 2021 – zapísaný do Zoznamu sprostredkovateľov a rozhodcov Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2022 – 2024 ako sprostredkovateľ
a rozhodca, oprávnený riešiť kolektívne spory na roky 2022 – 2024
5. predseda Komisie pre podporu študentov so špecifickými potrebami Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty ako poradného orgánu dekana fakulty (podľa
čl. 1 ods. 3 a 4 Rozhodnutia dekana TU č. 2/2020)
Legislatívna a normotvorná činnosť:
--Členstvo vo vedeckých radách:
--Členstvo v redakčných radách:
--Organizácia vedeckej činnosti:
1. Trnava, 1.-3.2.2012 - Experiences with Implementation and Application of EU Law
within Visegrad Countries, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, člen
organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
2. 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: Výhrada svedomia
v pracovnoprávnych vzťahoch, člen medzinárodného vedeckého výboru, organizátor
3. Trnava, 11. 11. 2014, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Sloboda
jednotlivca a svet práce“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia a Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, moderátor
konferencie, člen organizačného výboru
4. Trnava, 30. 9. 2015, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: Sociálna
náuka cirkvi a jej vplyv na pracovné právo, organizátor PF TU Trnava, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav pre právne otázky náboženskej
slobody, organizátor, moderátor konferencie, vedecký výbor konferencie.
5. Trnava, 02/2018 - menovanie za člena organizačného výboru medzinárodnej vedeckej
konferencie Trnavské právnické dni 2018 na tému „Právny štát- medzi vedou a umením“,
menovanie február 2018, termín konferencie: 20. – 21. 9. 2018
6. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, člen organizačného výboru 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
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práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. v Lubline,
Poľsko.
7. Bratislava, 22. 4. 2021, online odborný seminár – MoveS seminar Slovakia: „The Slovak
experience with the coordination of social security and free movement of workers /
seminár MoveS: „Slovenské skúsenosti s koordináciou sociálneho zabezpečenia a voľným
pohybom pracovníkov“, organizátor Európska komisia v rámci projektu MoveS, za SR
organizátor doc. JUDr. Viktor Križan, PhD, TU, PF, ako národný expert, hlavný
organizátor (v rámci riešenia projektu: Národný expert v projekte Európskej únie
„Network of experts on intra-EU mobility - free movement of workers and socialsecurity
coordination (MoveS)“, referenčné číslo VT / 2017/012)
Najvýznamnejšie výsledky:
--Iné:
1. člen Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, r. 2006 –
2008
Študijné pobyty:
- zahraničný študijný pobyt na Právnickej fakulte Masarykovy univerzity v Brne, ČR
v dňoch 5. – 18. 11. 2012
- zahraničný študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe, ČR v dňoch
20. – 29. 5 2013
- zahraničný študijný pobyt na University of St. Thomas Aquinas, Rím, Taliansko v dňoch
21. 1 – 7. 2. 2014
- zahraničný výskumný pobyt na UCL Library Services pri University College London,
Anglicko v dňoch 20. – 29. 9. 2015
- zahraničný výskumný pobyt – štúdium literatúry – UCL Library Services pri University
College London, Anglicko v dňoch 2.7. – 9.7.2017
- zahraničný študijný pobyt – štúdium literatúry – KU Leuven - Katholieke Universiteit
Leuven, Bibliotheek van de Faculteit der Rechtrsgeleerdheid, Leuven, Belgium, v dňoch
11. – 15. 9. 2018.
- zahraničný výskumný pobyt – štúdium literatúry – na University of Bologna, Bologna,
Taliansko v dňoch 17.3. – 22.3. 2019
Ďalšie vzdelávanie:
- Trnava, 01 – 02/2017 - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
ďalšieho vzdelávania v Trnave v dňoch 26. – 27. 1. 2017 a 14. – 15. 2. 2017, téma:
„Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých“, udelilo PDCS, o. z. Partners for
Democratic Change Slovakia, Bratislava. Odborný obsah v predmetovej skladbe: Príprava
trénerov – štýly, metódy a techniky trénovania v rozsahu 16 hodín, zisťovanie
vzdelávacích potrieb, dizajny tréningov a nástroje evaluácie tréningov v rozsahu 16 hodín.
(Ďalšie vzdelávanie podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- 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),
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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. (certifikáty)
-

-

-

-

-

-

Trnava, 16. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov
doktorandského štúdia tému „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. (certifikát)
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
Bratislava, 8. 6. 2021, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre koordinátorov pre študentov
so špecifickými potrebami na tému: Študent s poruchou autistického spektra na vysokej
škole 2, organizátor UK Bratislava, Centrum podpory študentov so špecifickými
potrebami, odborný garant Inklucentrum
Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu
v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod názvom
„Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická fakulta,
lektor Mgr. Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 vyučovacích hodín.
Trnava, 5. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov
doktorandského štúdia na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2
vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef
Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát)
Trnava, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov
doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 2
vyučovacie hodiny) a „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ (rozsah
2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef
Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty)

Recenzent:
- recenzent publikácie: autor: Kotira, Peter (ed.): Diskriminácia v pracovnoprávnych
vzťahoch 2004-2012. Judikatúra Súdneho dvora EÚ., vydavateľstvo SPRINT 2, s. r. o.,
Bratislava, 2012, ISBN 978-80-89393-79-4
- recenzent 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
- recenzent publikácie „Atypické formy zamestnania. Výber z judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie.“, Frťalová, A. (ed.), Sprint dva, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-8971010-2
- recenzent publikácie Pichrt, J., Tomšej, J. (eds.): „Zaměstnanecké participativní modely“,
Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-589-7
- recenzent publikácie Barancová, H. et. al.: Slovenské pracovné právo. 1. vyd. Bratislava :
Sprint 2, 2019. 663 s. (Juristika). ISBN 978-80-89710-48-5
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-

-

recenzent publikácie Kudrát, I., Skolodová, K., Minčičová, M. (eds.): Ochrana, prevencia
a zdopovednosť v právnych vzťahoch, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Právnická fakulta, 2020, ISBN 978-80-8152-870-5
recenzovanie učebnice Slovenské pracovné právo:
http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=recview&uid=189734&fs=BEDC3B0
BA7DB4C808F81BC768566EE15
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