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 Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1 
Research/art/teacher profile of a person 2 

 

  

                  

 
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie 
príloh žiadostí SAAVŠ.  
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing 
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.  

 

  

 

Dátum poslednej aktualizácie / 
Date of last update: 31.12.2021       

 
 

        

 
I. Základné údaje / Basic information 

 

 I.1 Priezvisko / Surname  Masárová 
 

 I.2 Meno / Name  Ľubica 
 

 I.3 Tituly  / Degrees   JUDr. PhD. diplomovaný ekonóm 
 

 
I.4 Rok narodenia / Year of birth   

 

 

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace 

 Katedra správneho práva, práva životného prostredia 
a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave/ Department of Administrative law, Environmental 
law and Financial law, Faculty of Law,  Trnava University in 
Trnava  

 

I.6 Adresa pracoviska / Address of the 
workplace 

Kollárova 10, 917 01  Trnava  

 

 I.7 Pracovné zaradenie / Position  Odborný asistent/Assistant Professor 
 

 
I.8 E-mailová adresa / E-mail address   Lubica.Masarova@truni.sk 

 

 

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri 
zamestnancov vysokých škôl  
/ Hyperlink to the entry of a person in the 
Register of university staff 

 

 

 

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba 
pôsobí na vysokej škole  
/ Name of the study field in which a person 
works at the university 

 Právo/Law 

 

 I.11 ORCID iD 3   
 

 
1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného 
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie 
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent 
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or 
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to 
the corresponding application. 
3 Nepovinná položka / Optional item. 

file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1


Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
 
 

2 
 

    

 

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /  
Higher education and further qualification growth 

 

 

  
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie 
/ Name of the university or institution 

II.b Rok / Year  
II.c Odbor a program / 
Study field and 
programme  

 

II.1 Vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupňa / First 
degree of higher education 

      

 

 

II.2 Vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa / Second 
degree of higher education 

 Právnická fakulta 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach / Faculty of Law, Pavol Jozef 
Šafárik University in Košice 

 1995  Právo/Law 

 

 

II.3 Vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa / Third 
degree of higher education 

 Právnická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave/ 
Faculty of Law, Comenius University in 
Bratislava 

2011 Správne 
právo/Administrative 
Law 

 

 

II.4 Titul docent / Associate 
professor 

      

 

 

II.5 Titul profesor / 
Professor 

      

 

 

II.6 Titul DrSc. / Doctor of 
Science (DrSc.)  

      

 

    

 III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment  

 

III.a Zamestnanie-pracovné 
zaradenie / Occupation-position 

III.b Inštitúcia / Institution 
III.c Časové vymedzenie 

/ Duration  

 

  
Odborný asistent/Assistant 

Professor 
 

 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  2010 – trvá/present 

 

 
 Advokát/Advocate  SZČO, Členka SAK  2011 – trvá/present 

 

 
 Daňový poradca/Tax Advisor  SZČO, Členka SKDP  2001 – trvá/present 

 

 
      

 

 
      

 

        

 

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností  
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills 

 

 

IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak 
išlo o kurz), iné / 

Activity description, course name, 
other 

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution IV.c Rok / Year 
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole  
/ Overview of activities within the teaching career at the university 

 

 
        

 

 

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa 
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study 
programmes   

 

V.1.a Názov profilového predmetu /  
Name of the profile course  

V.1.b Študijný program / 
Study programme 

V.1.c Stupeň /  
Degree 

V.1.d Študijný odbor / 
Field of study  

 
Správne právo hmotné  Bc. (Bachelor) 2. Právo/Law 

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
        

 

 
    

 

 

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho 
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, 
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic 
year 4  

 
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme 

V.2.b Stupeň /  
Degree 

V.2.c Študijný odbor / 
Field of study  

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

        

 

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v 
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of 
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year  

 

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /  
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure 

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je 
priradený /  

Study field to which it is assigned   

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
4 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme. 

file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23SŠO!A1


Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
 
 

5 
 

 
     

 
V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses 

 

 

  

V.4.a Bakalárske (prvý 
stupeň) 
/ Bachelor's (first degree) 

V.4.b Diplomové 
(druhý stupeň) 
/ Diploma (second 
degree) 

V.4.c Dizertačné (tretí 
stupeň) 
/ Dissertation (third 
degree)  

 

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác  
/ Number of currently supervised 
theses 

4     

 

 

V.4.2 Počet obhájených prác  
/ Number of defended theses 

 69     
 

 
        

 

 

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom 
akademickom roku  
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes  

 

V.5.a Názov predmetu  
/ Name of the course  

V.5.b Študijný program  
/ Study programme 

V.5.c Stupeň  
/ Degree 

V.5.d Študijný odbor  
/ Field of study  

 Finančné právo – Daňové právo Mgr. (Master)  2.  Právo/Law  

 Finančné právo – Rozpočtové právo Mgr. (Master)  2. Právo/Law  

         

          

          

 

 
  

      
 

 
VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs 

 

 
 

 

 

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations  

 

  
VI.1.a Celkovo / 

Overall 

VI.1.b Za posledných 
šesť rokov  
/ Over the last six years  

 

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the 
research/artictic/other outputs 

49  32 
 

 

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v 
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the 
research/artictic/other outputs registered in the Web of 
Science or Scopus databases 

    

 

 

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of 
citations corresponding to the research/artictic/other outputs 

52   34 
 

 

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of 
citations registered in the Web of Science or Scopus databases 

    

 

 

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a 
národnej úrovni / Number of invited lectures at the 
international, national level 

2   1 
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5 

 

 
1. 

Ľubica Masárová : Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 
daňovej oblasti : (právo na spravodlivý proces) , Praha : Leges, 2015. - 109 s. - (Teoretik).   

 

2. 

Soňa Košičiarová (10%), Matúš Filo (15%), Ľubica Masárová (10%), Pavel Mates, Michaela 
Moravčíková (12%), Josef Staša : Verejná správa a základné práva a slobody : 2. kapitola. 

In: : Verejná správa. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. -S. 
27-161.   

 
3. 

Ľubica Masárová (50%), Michal Maslen (50%) : Tax authorities in Slovakia : part 4. 
In: : Tax authorities in the Visegrad group countries. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - P. 251-299.   

 

4. 
Ľubica Masárová : Právo na informácie pri správe daní = Freedom to receive and impart information 
and tax. In: : Acta iuridica Olomucensia : Transparentní a otevřená veřejná správa - iluze či realita?.  

Vol. 11, No. 2 (2016), p. 87-95.   

 

5. 

Ľubica Masárová : Správna úvaha v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy = Administrative 
discretion in decision-making of public administration ; recenzent: Peter Škultéty. 

In: : Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave, Právnická fakulta, 2008, S. 657-661.   

 
    

 

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant 
research/artistic/other outputs over the last six years 6  

 
1. 

Ľubica Masárová (50%), Michal Maslen (50%) : Tax authorities in Slovakia : part 4. 
In: : Tax authorities in the Visegrad group countries. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016,P. 251-299.    

 

2. 
Ľubica Masárová : Aktuálne otázky azylového práva vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej 

únie.  In:  Aktuálne otázky azylového práva. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019.  S. 92-111.   

 
3. 

Matej Horvat, Ľubica Masárová, Michal Maslen, Peter Molitoris, Ján Škrobák, Juraj Vačok : Všeobecné 
ustanovenia : prvá časť. In: : Živnostenský zákon. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019.  S. 18-157.   

 

4. 
Ľubica Masárová : Využívanie údajov zverejňovaných orgánmi verejnej správy na komerčné účely - 

právna zodpovednosť za nesprávne a nepravdivé údaje. In: : Verejná správa na rázcestí. - Bratislava : 
Wolters Kluwer SR, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, S. 189-205.   

 

5. 

Ľubica Masárová : Určenie členského štátu EÚ zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej v jednom z členských štátov EÚ = Determination of the member state of EU 

responsible for examining an application for international protection lodged in one of the member 
states of EU. In: : Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti 

s aplikací nového Správneho súdneho poriadku. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018, S. 167-
182.   

 
    

 

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the 
research/artistic/other outputs 7  

 

1. 
Dielo: Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : 
(právo na spravodlivý proces), citované:   ZÁHORA, J. - TALLOVÁ, B. Odpočúvanie a záznam 
telekomunikačnej prevádzky. Praha : Leges, 2020, s. 86,405. ISBN 978-80-7502-438-1  

 
5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form 
is attached to the application. 
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant 
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application. 
7 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form 
is attached to the application. 
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2. 
Dielo: Ľubica Masárová : Aktuálne otázky azylového práva vo svetle judikatúry Súdneho dvora 

Európskej únie, citované:  JANKUV, J. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva. 
Praha : Leges, 2020.  

 

3. 
Dielo: K právnej úprave niektorých zásad správneho konania, citované: SKULOVÁ, S. - POTĚŠIL, L. a 
kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha : 

C.H. Beck, 2017   

 

4. 
Dielo: Aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v daňovej oblasti : 

(právo na spravodlivý proces), citované: BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Nezrušiteľné ústavné princípy 
vo viacúrovňovom právnom systéme. Košice : UPJŠ, 2020  

 

5. 

Dielo: Ľubica Masárová (50%), Michal Maslen (50%) : Prístup Rady Európy k aplikácii princípu "ne bis 
in idem" v oblasti správneho trestania - doktrína alebo pragmatizmus?, citované: GAJDOŠOVÁ, M. 

Združenia a disciplinárna zodpovednosť. In Gajdošová, M. - Košičiarová, S. (eds.) Združenia osôb ako 
prvok demokracie a sloboda združovania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019  

 
    

 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za 
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art 
projects over the last six years 8  

 

1. 

Názov projektu: Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo 
Obdobie: 2018 - 2021 
Číslo projektu: APVV-17-0022 
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
Člen riešiteľského kolektívu   

 

2. 

 Názov projektu: Verejná správa a ochrana základných ľudských práv a slobôd  v právnej teórii a praxi  
Obdobie:  2013-2017 
Číslo projektu: APVV-0024-12  
člen riešiteľského kolektívu    

 

3. 

 Názov projektu: Princípy administratívnoprávnej zodpovednosti – právna úprava a právna prax 
Obdobie:  2013-2016 
Číslo projektu: VEGA č. 1/0092/13 
člen  riešiteľského kolektívu   

 4.    

 5.    

          

 

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  /  
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities   

 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position 
VII.b Názov inštitúcie, grémia /  
Name of the institution, board 

VII.c Časové 
vymedzenia pôsobenia 
/ Duration   

 

členka komisie pre vedeckú a odbornú činnosť 
študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty ako 
poradný orgán dekana fakulty, od 01.02.2021 

Právnická fakulta, Trnavská univerzita 
v Trnave  

 Od 2021  

 

 
8 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza 
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most 
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the 
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as 
well. 
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic 
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies. 
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file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
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file:///E:/_Docs%20&amp;%20Rozne/DOC/Doc/Zbornik&amp;Doc/Nový/Nový_doc/__Webstr/z_POM/Doc/Nový/Hodnot%20sprava/Intranet/IMG%20web/Nový%20priečinok/T_Z_VUPCH_SjAj-_1_2020-opravaII.xlsx%23'poznamky_explanatory%20notes'!A1
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(podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana TU, PF 
č. 3/2021) 

 

        

 

Spoluorganizátor  odborných prednášok na 
fakulte (napr. zástupcu riaditeľa Národnej 
kriminálnej agentúry plk. Ing. Martina 
Krčmárika na tému: Boj proti daňovým 
únikom., ďalej: Nový komunálny 
management v podmienkach samosprávy 
atď.) 

  

Právnická fakulta, Trnavská univerzita 
v Trnave   

 Priebežne od r. 2015 

 

        

        

       

 

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other 
activities in the given field of study  

 

VIII.a Názov inštitúcie  
/ Name of the institution 

VIII.b Sídlo inštitúcie  
/ Address of the institution 

VIII.c Obdobie 
trvania 
pôsobenia/pob
ytu (uviesť 
dátum odkedy 
dokedy trval 
pobyt) / 
Duration 
(indicate the 
duration of 
stay) 

VIII.d Mobilitná 
schéma, 
pracovný kontrakt, iné 
(popísať) 
/ Mobility scheme,  
employment contract, 
other (describe) 

 

 

Pravni fakultet, Univerzitet 
u Beogradu   

Belehrad, Srbsko  18.-31.5.2014  
 Vedeckovýskumná 
a pedagogická stáž 
v rámci projektu APVV  

 

Pravni fakultet, Univerzitet 
u Beogradu    

Belehrad, Srbsko  9.-16.11.2019 
Vedeckovýskumná stáž 
v rámci projektu APVV  
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 IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10  

 

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou 
činnosťou /  
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned  

 

Lektorka Slovenskej realitnej akadémie v programoch akreditovaných MŠVVaŠ SR 
Lektorka Akadémie daňových poradcov 
 
  

 

  
 

 

  

 
10 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application. 
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