Ve d e c k o - p e d a g o g i c k á c h a r a k t e r i s t i k a
M g r. Ve r o n i k a Z o r i č á k o v á , P h D . r o d . Tr o j č á k o v á

Vzdelanie a profesionálny postup: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor, stupeň
vzdelania alebo iné potrebné údaje)
2011 - 2016 - bakalársky a magisterský stupeň štúdia, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
2016 - 2017 - doktorandské štúdium, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Právnická
fakulta UPJŠ v Košiciach
2017 - 2019 - doktorandské štúdium, Katedra občianskeho práva a obchodného práva,
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta; 2019 získaný titul PhD. v odbore občianske
právo
2019 - 2022 - odborná asistentka, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu,
odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje)
2019 - titul PhD. v odbore občianske právo
2017 - 2019 - pedagogická činnosť na Katedre občianskeho práva a obchodného práva
2019 - 2021 - pedagogická činnosť (Klinika obchodného práva, Úvod do štúdia práva,
Mimozmluvné záväzky, Výklad súkromnoprávnych noriem)

Významné pracoviská: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor)
09 - 10 2018 - Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v
Hamburgu
02 - 12 2021 - Ministerstvo spravodlivosti SR, Kancelária ministerky spravodlivosti, práca na
rekodifikácii občianskeho práva

Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká
konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK,
príp. uviesť, či bol publikovaný)
25.9.2020 - medzinárodná konferencia Workplace Whistleblower Protection in the V4
Countries, France and Slovenia: in Search of an Effective Model of Protection
príspevok Slovak Whistleblowing Regulation after Revision – a Step Forward?

20.5.2021 - konferencia International Whistleblowing Forum
príspevok s doc. JUDr. Petrom Vargom, PhD. Whistleblower Protection from the perspective
of Slovak Legislation
15.6.2021 - konferencia WhistlePro
príspevok s doc. JUDr. Petrom Vargom, PhD.
Revision - a Step Forward?

Slovak Whistleblowing Regulation after

21.1.2022 výstup “Kondikce z plnění a kondikce nikoli z plnění, specifika kondikce z plnění”
na zasadnutí Českej a slovenskej spoločnosti pre deliktné právo a príbuzné odbory,
uskutočneného v hybridnej forme online/Brno

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť
mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia,
názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, či
bol publikovaný)
Trnava, 23. 3. 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, Právnickej
fakulty, organizátor PF TU Trnava, aktívna časť, príspevok na tému: Plnenie aliud vo
vzťahu k splneniu záväzku.
Trnava, 29. 3. 2019, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, Právnickej
fakulty“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok „O
vecnoprávnych účinkoch odstúpenia od zmluvy a neplatnosti“.
Trnava, 16. 4. 2019, konferencia „Vplyv pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka
na pracovné právo“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Labour Law
Association v rámci riešenia projektu „Kultúra sveta práce“, aktívna účasť, príspevok
v rámci diskusie na tému: Právne úkony a ich výklad, zmeny vo výklade
pracovnoprávnych úkonov. Aktívna účasť v rámci diskusie na tému: Zmeny v neplatnosti
pre omyl, relatívnej a absolútnej neplatnosti a ich dopad na pracovné právo.
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: Zmluvné odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve a limity
pracovnoprávnej regulácie.
Trnava, 7. jún 2019, diskusný a vzdelávací seminár Zodpovednosť za škodu voči tretím
spôsobeenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu. (v rámci grantu VEGA č.
1/0535/19 Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí doc. Novotnej), aktívny
výstup ku všetkým bodom vzdelávacieho podujatia (pozvaný príspevok, publikovaný bol
v časopise Súkromné právo 6/2019)
Smolenice, 24. - 25. september 2019 - Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností
medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom. pozvaný príspevok s názvom

“Solidárna zodpovednosť, pričítanie protiprávneho konania inému a účasť na delikte z
pohľadu súkromného práva”. Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie (Havel,
B., Žitňanská, L. Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního,
insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 257 s. ISBN
978-80-7598-892-8)
Modra, 22.-23.6.2021, online konferencia Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a
osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach
slovenského a českého práva, pozvaný príspevok s názvom Kritériá pre určenie výšky
náhrady za nemajetkovú ujmu sekundárnych obetí v slovenskej súdnej rozhodovacej
praxi, príspevok publikovaný v zborníku z konferencie (Novotná, M. - Zoričáková, V.
(eds) Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu
nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva,
Bratislava : TINCT, 2021, 184 s. ISBN 978-80-973837-3-2)
online vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou SR, 19. - 20. apríl 2021 s
názvom Bezdôvodné obohatenie a vyporiadanie neplatných a zrušených zmlúv.
Vystúpenie vo všetkých bodoch programu
online vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou SR, 13. - 14. máj 2021 s
názvom Aktuálna rozhodovacia prax k náhrade ujmy v súkromnom práve
online vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou SR, 27. - 28. január 2022 s
názvom Problematické aspekty náhrady citovej ujmy pozostalých blízkych osôb
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch:
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká
konferencia, názov podujatia, organizátorov)

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť
mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká
konferencia, názov podujatia, organizátorov)

Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor,
členstvo/oponovanie prác)
-

Členka skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU v Trnave, Právnickej
fakulte, menovanie od apríla 2020

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:
Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný
odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná
obhajoba dizertačnej práce a pod.)
členka 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
členka 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

Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác:
(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo
o oponovanie alebo o členstvo v komisii)

Účasť v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje /
postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo
o členstvo v komisii)

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje /
postačuje rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila;
inštitúciu, na ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov;
v prípade ukončeného výskumu stručne uviesť výstup)
členstvo v grante VEGA č. 1/0917/16 “Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve” ,
vedúci doc. Csach
členstvo v grante VEGA č. 1/0094/15 “Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v
súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky
odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany
podnikateľov, nepodnikateľov a spotrebiteľov” - vedúca doc. Jurčová
členstvo v grantet VEGA č. 1/0535/19 - “Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí” od min. roka som zástupca hlavného riešiteľa, vedúca doc. Novotná
členstvo v grante APVV č. APVV-17-0562 “Zmluvy uzatvárané prostredníctvom
elektronických platforiem” vedúci doc. Csach
členstvo v grante APVV č. APVV-18-0443 “Prieniky pracovného práva do iných odvetví
súkromného práva (a vice versa” vedúca prof. Olšovská
členstvo vo V4 grante č. 21930021 - Ochrana whistleblowerov v krajinách V4, vo Francúzsku
a Slovinsku (WhistlePro) http://iuridica.truni.sk/aktuality/ochrana-whistleblowerov-vkrajinach-v4-vo-francuzsku-slovinsku
členstvo v grante APVV č. APVV-20-0171 „Konkurencia nárokov z deliktov a kvázideliktov
v mimozmluvných vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva“, vedúca doc.
Novotná

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis
participácie)

zakladajúca členka Českej a slovenskej skupiny pre deliktné právo a príbuzné obory
(združenie zatiaľ nebolo oficiálne založené, zatiaľ funguje na neformálnej báze stretnutí
členov a sudcov SR a ČR)
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis
participácie)
členka pracovnej skupiny pre všeobecnú časť občianskeho práva na Ministerstve
spravodlivosti SR od 19. októbra 2020
členka Komisie pre preskúmavanie oznámení Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej
fakulty, poradného orgánu dekana fakulty, menovanie od 1. 2. 2021 (podľa čl. 1 ods. 3
Rozhodnutia dekana PF TU č. 1/2021)

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

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

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

Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť
dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo
o prizvanie do programového výboru)
členka organizačného výboru konferencie XV. Lubyho právnické dni - Ujma zo straty
ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve (23. - 24.9.2021)
členka organizačného výboru konferencie Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a
osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach
slovenského a českého práva (22.-23.6.2021)
organizácia diskusného seminára Trnavské právnické debaty na tému Zodpovednosť za škodu
voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu (7.6.2019)

Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia)

Iné: (podľa vlastného uváženia)

