
 NÁVRH  INAUGURA ČNEJ KOMISIE 
 

vo vymenúvacom konaní  doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.   
 v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo 

na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte 
(podľa § 14 ods. 6 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania 

 vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) 

 
 

 
Uchádzačka:                              doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.     
Študijný odbor:                          3.4.6. pracovné právo 
Téma inauguračnej prednášky: „Pracovné právo a nové technológie“ 
Miesto a dátum konania:           Radnica mesta Trnava,  Hlavná ulica 1, Trnava,                   

zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva,  
                                                   dňa 8. novembra 2018 o 13.00 hod. 

 
Inauguračná komisia1: 
Predsedníčka: 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., TU Trnava, Právnická fakulta 
Členovia: 
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., Ústav štátu a práva SAV Bratislava 
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., UK Praha, Právnická fakulta, ČR   
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc., Bratislava 
 
Oponenti v inauguračnom konaní:  
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., MU Brno, Právnická fakulta, ČR 
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., UK Praha, Právnická fakulta, ČR 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., UK Bratislava, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., UK Praha, Právnická fakulta, ČR 
 
 
Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzačky: 

 
 
Uchádzačka vo svojej inauguračnej prednáške predstavila svoj prínos pre odbor 

pracovné právo, ktorý spočíva najmä v tom, že uchádzačka sa problematike pracovného práva 
venuje tak vo svojej pedagogickej, ako aj vedeckej činnosti. Uchádzačka pedagogicky pôsobí 
tak v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia v odbore právo 
a pracovné právo, čím je zaručené kontinuálne vzdelávanie v oblasti pracovného práva. 
Dôležitá oblasť pre rozvoj odboru vo všeobecnosti, a teda aj pracovného práva, je vedecké 
pôsobenie v tomto odbore. Uchádzačka v oblasti pracovného práva publikuje tak vedecké ako 
aj odborné práce a práce zamerané aj pre aplikačnú prax a formuluje aj návrhy de lege 
ferenda, čo predstavuje prínos aj pre rozvoj pracovného práva mimo akademickú sféru. Túto 

                                                 
1 Vedecká rada TU v Trnave, Právnickej fakulty dňa 12. 4. 2018 prijala uznesenie č. VR TU PF č. 8/2018, 
v ktorom súhlasila s návrhom zloženia inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. 
Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo bez pozmeňujúcich návrhov. 
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činnosť podporuje aj jej početná účasť na vedeckých a odborných podujatiach (prípadne aj 
organizácie týchto podujatí) na pôde právnických fakúlt ako aj v spolupráci s inými 
inštitúciami. Je členkou rôznych profesijných organizácií, ktorých poslaním je rozvoj odboru 
pracovné právo. Vo vzťahu k vedeckej škole uchádzačky možno konštatovať, že jej 
doktorandi sa nielen počas štúdia, ale aj po skončení štúdia venujú pracovnému právu vo 
svojej praxi.  

V rámci prednášky uchádzačka vyjadrila svoj pohľad na súčasný stav odboru a jeho 
perspektívy, ktoré spočívajú v tom, že je potrebné zachovať kontinuitu rozvoja pracovného 
práva tak, ako bola nastavená na PF TU, venovať sa tak teoretickým, ako aj aplikačným 
problémom pracovného práva a s prihliadnutím na súčasný spoločensko-ekonomický rozvoj 
je potrebné venovať pracovnému právu zvýšenú pozornosť, a to z dôvodu ochrany ľudskej 
dôstojnosti a základných pracovných podmienok tých, ktorí budú vykonávať fakticky závislú 
prácu. 

Vo vzťahu k samotnej prednáške na tému „Pracovné právo a nové technológie“ možno 
z formálneho hľadiska skonštatovať, že štruktúra prednášky bola zvolená vhodne, a bola 
veľmi dobre pripravená aj prezentácia prednášky. K obsahovej stránke možno uviesť, že 
uchádzačka si v úvode zvolila základné okruhy, ktorým sa počas svojej prednášky venovala 
a v závere uviedla kľúčové pracovnoprávne inštitúty, ktorým je potrebné sa venovať v čase 
štvrtej priemyselnej revolúcie. V prednáške sa uchádzačka venovala zmyslu práce ako takej 
a nadviazala na prácu vykonávanú ako zárobkovú činnosť v zmysle úpravy pracovného práva. 
Následne nadviazala na to, ako priemyselné revolúcie ovplyvňovali človeka, zamestnanca 
a ako boli vnímané spoločnosťou. Zvýšenú pozornosť z dôvodu zamerania prednášky 
venovala štvrtej priemyselnej revolúcii a Priemyslu 4.0. Venovala sa konkrétne tomu, aké 
následky môže priniesť Priemysel 4.0 a upozornila na to, že na úrovni SR sa tejto otázke 
venuje najviac akademická pôda, napr. na PF TU sú projekty zamerané na túto tému 
(zodpovednou riešiteľkou je prof. Barancová), avšak štát sa tejto problematike nevenuje 
dostatočne. Uchádzačka predostrela potrebu reformy pracovného práva (prípadne aj iných 
právnych odvetví), avšak takej, ktorá zohľadní dôstojnosť zamestnanca a základné pracovné 
podmienky. Osobitne venovala pozornosť problematike nových foriem prác, ktoré sú často 
mimo úpravu pracovného práva (prostredníctvom platforiem). Poukázala na problematiku 
pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s akcentom na psychosociálne riziká 
skončenia pracovného pomeru či možného začlenenia osobitných kategórií zamestnancov do 
pracovného procesu, a to v podmienkach Priemyslu 4.0. 

K celkovému zhodnoteniu prednášky komisia konštatuje, že spĺňa kritériá, ktoré sú 
obvykle vyžadované pre tento druh prednášky. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu inauguračnej komisie“ v rámci odborného 

posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. je aj 
príloha „Písomné stanovisko o priebehu inauguračnej prednášky“, ktoré vypracovali 
poverení členovia Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty2 priamo na verejnom zasadnutí 
Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty dňa 8. 11. 2018.  

Členovia inauguračnej komisie a oponenti vo vymenúvacom konaní sa so závermi 
uvedenými v prílohe plne stotožňujú. 
 
 
 
 
                                                 
2 Prodekan pre vedu a legislatívu fakulty v zastúpení predsedníčky Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty poveril 
vypracovaním písomného stanoviska o priebehu inauguračnej prednášky členky vedeckej rady doc. JUDr. 
Miriam Laclavíkovú, PhD., doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriánu Švecovú, PhD. 
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Preskúmanie splnenia kritérií na vymenúvanie profesorov:        
  

Vymenovaná inauguračná komisia v súlade so zákonom č. 131/2012 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. 
z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor v znení vyhlášky 457/2012 Z. z. a v súlade s  § 14 ods. 2 Zásad 
Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor dňa 7. 6. 2018 na svojom pracovnom 
zasadnutí preskúmala splnenie platných kritérií fakulty na vymenúvanie profesorov.  

Komisia analyzovala splnenie Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schválených Vedeckou radou 
Trnavskej univerzity v Trnave (platné od 1. 5. 2016) a dospela k záveru, že požadované 
kritériá boli splnené a vo väčšine prípadov aj prekročené.  

Vymenovaní oponenti vo vymenúvacom konaní predložili svoje písomné stanoviská, 
v ktorých jednoznačne odporúčajú po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania 
a prednesení inauguračnej prednášky predložiť vedeckej rade fakulty a následne vedeckej 
rade univerzity návrh na vymenovanie za profesora v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo. 
Písomné oponentské posudky sú súčasťou vymenúvacieho spisu.  

 
K splneniu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ fakulty  

komisia konštatuje3:     
 
Pedagogická aktivita (§ 7):  
 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto:  

- vykonávanie pedagogickej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere najmenej tri roky 
od získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore,  v ktorom sa má uchádzačovi 
udeliť vedecko-pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore; na výkon pedagogickej 
činnosti sa zohľadňuje iba čas,  po ktorý bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školu 
(vrátane zahraničia) v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času, 
viedol prednášky, semináre alebo praktické cvičenia a viedol doktorandov,  

- publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch 
učebných textov 

 
Pedagogická prax doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. od získania vedecko-

pedagogického titulu docent v študijnom odbore pracovné právo (účinnosť dekrétu od 1. 1. 
2011) na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia je viac ako sedem rokov na funkčnom mieste docenta pre 
pracovné právo. Pedagogickú činnosť doc. Olšovská vykonávala a vykonáva v rámci 
študijných predmetov:  Pracovné právo, Medicínske právo a Klinika ochrany zamestnancov. 

Je členkou skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky na Trnavskej univerzite 
v Trnave, Právnickej fakulte. Bola a je vedúcou ako aj oponentkou záverečných  – 
diplomových prác na fakulte. Dňom 15. októbra 2009 sa stala školiteľkou pre doktorandské 
štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v študijnom odbore pracovné 
právo. Od roku 2010 je členkou odborovej komisie pre doktorandský študijný program 
Pracovné právo. V rámci doktorandského štúdia bola a je členkou komisií pre obhajoby 
dizertačných prác ako aj oponentkou dizertačných prác. Ako oponentka či členka komisie 

                                                 
3 Prehľad splnenia kritérií, ktoré členovia inauguračnej komisie dôkladne analyzovali tvorí Prílohu č. 1: 
Analýza splnenia kritérií fakulty pre vymenúvanie profesorov a je súčasťou vymenúvacieho spisu.  
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doktorandského štúdia a habilitačného konania sa zúčastňuje aj na iných právnických 
fakultách, napr. v Brne, Bratislave. 

Doc. Olšovská je autorkou jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom 
vydavateľstve (ACA) - 9, 95 AH a jedného učebného textu (BCI) – 6,45 AH. Ďalej je 
spoluautorkou ôsmich vysokoškolských učebníc (ACA 3, ACB – 5) a ďalších dvoch 
učebných textov (BCI).  
 
Publikačná aktivita a vedecký výskum  (§ 8): 
 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti sú tieto: 

a)   - autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 37 pôvodných vedeckých prác v takomto členení: 
dvoch monografií (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH v každej monografii), 

b)  - najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej šesť musí byť uverejnených 
v zahraničnom recenzovanom časopise.  
c)  - autorstvo najmenej troch vedeckých publikácií kategórie A podľa hodnotenia Akreditačnej 
komisie pre odbor Právo a medzinárodné vzťahy. 

 
 
V rámci uvedeného kritéria je doc. Olšovská autorkou jednej vedeckej monografie 

vydanej v domácim vydavateľstve AAB – 6,10 AH a spoluautorkou jednej vedeckej 
monografie AAB s jej autorským podielom 4, 59 AH.  Ďalej je spoluautorkou ďalších štyroch 
vedeckých monografií kategórie AAB.  

Ďalej sa vyžaduje 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých najmenej šesť vedeckých 
prác uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise – uchádzačka predložila 12 
takýchto vedeckých prác,  z toho jednej vedeckej práce registrovanej v databáze WOS 
(kategória ADM) a jedenástich vedeckých prác kategórie ADE, ide najmä o vedecké 
časopisy, ktoré vychádzajú v ČR, Nemecku, Poľsku a Rusku.  

Doc. Olšovská je v rámci plnenia tohto kritéria autorkou alebo spoluautorkou ďalších 
23 pôvodných vedeckých prác. Z tohto počtu ide najmä o vedecké práce uverejnené 
v domácich časopisoch ADF (9), vedecké práce uverejnené v zahraničných AEC (1) 
a domácich recenzovaných zborníkoch AED (2) a vedecké práce (11) ako pozvané 
a publikované referáty na domácich a zahraničných konferenciách kategórie AFB, AFC, 
AFD. Ďalej plnenie kritéria doplnila o ďalších 12 vedeckých prác (kategórie ADF, AEC, 
AED, AFA, AFB, AFD).   

Pre splnenie kritéria sa vyžaduje aj publikovanie troch publikácií zaradených do 
kategórie A (akreditačné kritériá). Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v predložených publikáciách tvoriť súčet 3. Podiel doc. Olšovskej v predložených 
publikáciách je 5, 85. Doc. Olšovská predložila dve vedecké monografie uverejnené 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve – kategória AAA (vydavateľstvo Wolters 
Kluwer Praha) s autorským podielom 100 %. Ďalej ide o vedecké monografie uverejnené 
v zahraničných renomovaných vydavateľstvách  AAA (podiel 1,85), kapitoly vo vedeckých 
monografiách ABC (podiel 0,83), štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách ABA (podiel 0,49) a vedecké práce v 
zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS - ADM 
(podiel 0,68). Publikácie boli publikované napr. v Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, Wolters Kluwer Praha, Leges Praha, Karolinum Praha, Lexis Nexis, vyd. A. 
Čeněk Plzeň.  
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Ohlasy na publikované práce (§ 13) 
 
Vyžaduje sa najmenej  40 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce autora, z toho 
sedem zahraničných ohlasov na publikované práce, okrem autocitácií alebo citácií  spoluautorov 
príslušnej publikácie. 
 
 K dátumu podania žiadosti o vymenovanie za profesora (dňa 11. 4. 2018) zaznamenala 
doc. Olšovská za celé obdobie svojej činnosti celkovo 407 citácií a ohlasov na publikované 
práce (159 v zahraničných publikáciách a 248 v domácich publikáciách). Medzi 
najvýznamnejšie patria citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované 
v medzinárodných databázach (citačných indexoch), ich počet je celkovo 27. Uvedené citácie 
sú evidované na TU v Trnave, Právnickej fakulte.  

V rámci vymenúvacieho konania predložila uchádzačka do vymenúvacieho spisu 
podklady k 46 citáciám v štruktúre:  
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 13 
3 – citácie v zahraničných publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 7 
2 – citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 3 
4 – citácie v domácich publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 23. 
 Plnenie uvedeného kritéria bolo splnené.  
 
 
Vedecká škola (§ 9): 
 
Požiadavky na vedeckú školu sú tieto: 

- minimálne kritérium spočívajúce v úspešnom vyškolení najmenej jedného doktoranda 
v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školiteľstvo najmenej jedného doktoranda po 
absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore,  

- nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej uchádzačom, 
- podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle, 
- aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných programov, 
- aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí 

(§ 10) 
- účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä zahraničné 

projekty a granty, domáce granty (§ 11) 
 

Doc. Olšovská sa v roku 2009 schválením vo Vedeckej rade TU v Trnave, Právnickej 
fakulty stala školiteľkou pre doktorandské štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte v študijnom odbore pracovné právo a od roku 2010 je členkou odborovej 
komisie pre doktorandský študijný program Pracovné právo. V súčasnosti je školiteľkou 
jedného doktoranda.  

K dátumu podania žiadosti sa podieľala na výchove deviatich doktorandov, ktorí 
úspešne ukončili štúdium obhajobou dizertačnej práce. Počas doktorandského štúdia sa 
úspešne ukončení doktorandi podieľali na výučbe predmetov so zameraním na pracovné 
právo, publikovali množstvo príspevkov na vedeckých konferenciách, podieľali sa na tvorbe 
učebných textov a učebníc, niektorí z nich sa aj v súčasnosti podieľajú na výučbe formou 
prednášok a úzko spolupracujú s domovskou fakultou ako členovia skúšobných komisií 
a externí oponenti dizertačných prác.  

Doc. Olšovská na funkčnom mieste docentky v študijnom odbore pracovné právo 
prispieva v spolupráci profesormi a pedagógmi svojou pedagogickou, vedeckovýskumnou 
ako aj organizačnou  činnosťou (ako dekanka fakulty)  k rozvoju poznania v študijnom 
odbore pracovné právo. Je spolugarantkou študijného programu Pracovné právo 3. stupňa VŠ 
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vzdelania v dennej a externej forme. Zároveň je spolugarantkou v rámci priznaného 
habilitačného a vymenúvacieho konania v študijnom odbore Pracovné právo na fakulte. 
Pôsobila a pôsobí ako členka alebo oponentka v habilitačných konaniach prebiehajúcich na 
fakulte. K dátumu podania žiadosti bola trikrát oponentkou habilitačných prác a jeden krát 
členkou habilitačnej komisie na TU, Právnickej fakulte.   

Je členkou „vedeckej rady pre oblasť pracovného práva“ vydavateľstva Wolters 
Kluwer Bratislava; je členkou Asociácia pracovného práva/Labour Law Association - 
v súčasnosti predsedníčka (od r. 2014 – doteraz); členka Komisie pre rekodifikáciu 
súkromného práva (od 2016); členka Disciplinárneho senátu v pozícii „iná osoba ako sudca“, 
zvolená Súdnou radou SR od roku 2017; členka pracovnej skupiny pre súkromné právo 
v SAK (menovanie september 2017). Pôsobila a pôsobí v pozícii národnej expertky v rámci 
riešenia medzinárodných projektov pre Európsku komisiu za oblasť pracovného práva. 
Zaoberá sa prednáškovou a lektorskou činnosťou v oblasti pracovného práva na národnej 
a medzinárodnej úrovni. 

Doc. Olšovská sa aktívne podieľa na tvorbe študijných programov fakulty vo všetkých 
stupňoch štúdia v dennej a externej forme. Podieľa sa najmä na tvorbe doktorandského 
študijného programu v odbore pracovné právo. Na príprave študijných programov v Mgr. 
a Bc. Štúdiu, a to najmä na príprave obsahu povinného predmetu pracovné právo, povinne 
voliteľného predmetu medicínske právo a výberového predmetu klinika ochrany 
zamestnancov a tvorba príslušnej odporúčanej a povinnej literatúry. V rokoch 2009 – 2010 
pôsobila ako prodekanka fakulty pre externé doktorandské štúdium, od roku 2015 je 
dekankou TU v Trnave, Právnickej fakulty.  

Doc. Olšovská sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje 
medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde vystupuje so svojimi 
príspevkami. Zároveň sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí fakulty prípadne ako 
spoluorganizátorka, členka vedeckého výboru, garantka sekcie alebo moderátorka v rámci 
organizovania vedeckých podujatí inými organizáciami a právnickými fakultami v SR 
a zahraničí (ČR, Poľsko, Ukrajina). V rámci evidencie vedeckej činnosti na fakulte sa aktívne 
zúčastnila 15 medzinárodných konferencií v zahraničí. Pre potreby splnenia kritéria predložila  
do vymenúvacieho spisu doklady o aktívnej účasti na šiestich konferenciách v zahraničí.  

Počas pôsobenia na fakulte sa doc. Olšovská podieľala a podieľa ako zodpovedná 
riešiteľka alebo členka riešiteľského kolektívu na riešení 21 vedeckovýskumných projektov 
a to - zahraničné projekty (riešiteľ): 3;  projekty pre Európsku komisiu (národný expert 
a riešiteľ): 4;  Operačný program Vzdelávanie (riešiteľ): 1; domáce projekty VEGA 
(zodpovedný riešiteľ): 3;  domáce projekty VEGA (riešiteľ): 6; domáce projekty APVV 
(riešiteľ): 3;  domáce projekty KEGA (riešiteľ): 1. Pre potreby splnenia kritéria sa vyžaduje 
účasť na riešení piatich projektov.  

 
 
Iná odborná činnosť (§ 12) 
 
Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä tieto: 

- členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a 
grémiách, 

- členstvo v domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a 
grémiách, 

- členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík, 
- členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí, ktorými 

sú kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podobné podujatia, 
- vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí, 
- zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie, 
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- vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci, 
- ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite. 

 
 
Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť 

uchádzačky doc. Olšovskej a zároveň preukazujú splnenie kritérií fakulty na získanie 
vedecko-pedagogického titulu profesor v časti „Iná odborná činnosť“  patria členstvo 
v medzinárodných a domácich organizáciách, výboroch, komisiách napr.: je členkou  
Asociácie pracovného práva/Labour Law Association, ktorá je zástupcom Slovenskej 
republiky v medzinárodnej organizácii pôsobiacej pri Medzinárodnej organizácii práce 
v Ženeve – International Labour and Employment Relations Association (ILERA) 
a medzinárodnej organizácie Internation Society for Labour and Socal Security Law 
(ISLSSL). Od roku 2014 je členka Asociácia pracovného práva/LabourLawAssociation, 
v súčasnosti pôsobí ako predsedníčka. Od roku 2016 je členka Správnej rady Nadácie Štefana 
Lubyho. Od roku 2016 je členkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. V období 
rokov 2016 – 2017 bola vymenovaná za kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové 
konania na funkciu sudcu. Od roku 2017 je členkou Disciplinárneho senátu v pozícii „iná 
osoba ako sudca“ zvolená Súdnou radou SR a členka pracovnej skupiny pre súkromné právo 
Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2013 je členkou Vedeckej rady TU, Právnickej 
fakulty (v súčasnosti predsedníčka vedeckej rady) a od roku 2015 je členkou Vedeckej rady 
Trnavskej univerzity. Zároveň je členkou vedeckých rád právnických fakúlt SR a ČR (PF UK 
Bratislava, PF UPJŠ Košice, FP PEVŠ Bratislava, PF MU Brno, FP UP Olomouc). 

Členstvo v redakčných radách - doc. Olšovská je od roku 2014 členka vedeckej rady 
medzinárodného vedeckého časopisu SJLS - Silesian Journal of Legal Studies (vydavateľstvo 
Sliezska Univerzita v Katoviciach v Poľsku). Od roku 2017 je členkou „Vedeckej rady pre 
oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu“ 
vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava. Ďalej je od roku 2017 členka redakčnej rady 
časopisu Právnické listy (vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni 
v spolupráci s Wolters Kluwer ČR) a členka redakčnej rady časopisu Súkromné právo 
(vydavateľ Wolters Kluwer SR). 

V rámci konaných vedeckých podujatí na fakulte alebo iných fakultách v SR a v 
zahraničí bola členkou v programových výboroch domácich a medzinárodných 
vedeckých podujatí, ktorými boli kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podujatia  napr. 
Bratislava, 26. 3. 2018, konferencia „Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti“, 
organizátor Friedrich Ebert Stiftung, 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, Užhorod, Ukrajina, 20. - 22. 5. 2017, IX. medzinárodná vedecká konferencia 
„Zakarpatski pravo vičitania“, organizátor Ministerstvo osviti a nauky Ukrajina a Užhorodská 
národná univerzita, Bratislava, 7. 10. 2014, vedecká konferencia spojená s predstavovaním 
novej publikácie na tému „Kolektívne pracovné právo – Quo vadis“, organizátor Asociácia 
pracovného práva a mnoho ďalších (zoznam v spise). 

Z množstva vedeckých podujatí boli publikované zborníky, v ktorých je doc. Olšovská 
editorka alebo recenzentka. Ďalej bola recenzentkou množstva vedeckých prác, zborníkov a  
učebníc v oblasti pracovného práva a príbuzných odborov (minimálne 14 publikácií).  

 Počas pôsobenia na fakulte absolvovala vyžiadanú prednášku na Právnickej fakulte 
UK v Prahe (2013), napr. v rámci lektorskej činnosti v rokoch 2015, 2016, 2017 prednášala 
pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť VOX so sídlom v Prahe alebo Wolters Kluwer 
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Bratislava alebo pre Justičnú akadémiu SR. V roku 2006 absolvovala mesačný zahraničný 
študijný pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakove v Poľsku.  

Skutočnosť, že doc. Olšovská je v odbore pracovné právo uznávanou odborníčkou 
dokladuje aj jej spolupráca s medzinárodnými organizáciami ako národná expertka 
v rámci riešenia niektorých výskumných projektov zahraničných univerzít pre potreby 
Európskej komisie. Spolupracovala s Univerzitou v Amsterdame v Holandsku, Univerzitou 
v Gente v Belgicku a organizáciou Human & Employment Relations Agency vo Francúzsku.   

Na národnej úrovni spolupracovala s Centrom vzdelávania MPSVaR SR, Inštitútom 
výskumu práce a rodiny v Bratislave, Medzinárodnou organizáciou práce a odborovým 
zväzom ECHOZ. Výsledkom spolupráce boli rôzne analýzy z oblasti pracovného práva. 

Doc. Olšovská v roku 2017 získala ocenenie – čestné uznanie „Honorary Certificate of 
SU „UzhNU“ Rector“ - v rámci vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov s Užhorodskou 
národnou univerzitou v Užhorode. 

 
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky: 
 

 

Od roku ak. roka 2001/2002 až doteraz pôsobí na Katedre pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia TU v Trnave, Právnickej fakulty. Od roku 2011 na funkčnom mieste 
docentky pre pracovné právo. Zároveň zastáva od roku 2015 aj veľmi náročnú a významnú 
funkciu dekanky fakulty. To znamená, že pedagogická prax uchádzačky k dátumu podania 
žiadosti (11. 4. 2018) zahŕňa viac ako 16 rokov, pričom vo funkcii docentky pôsobí viac ako 
sedem rokov.  

Pedagogickú činnosť vykonávala a vykoná v rámci povinných predmetov Pracovné 
právo a výberových predmetov Medicínske právo a Klinika ochrany zamestnancov. V treťom 
stupni štúdia v doktorandskom študijnom programe Pracovné právo zabezpečuje výučbu 
predmetov Pracovné právo, Individuálne pracovné právo a Zmluvné pracovné právo. 
V každom semestri vykonáva hodnotenie študentov na postupových skúškach, je členkou 
komisie pre štátne a rigorózne skúšky na fakulte. Pravidelne vedie a oponuje záverečné 
a kvalifikačné práce (magisterské, dizertačné, habilitačné). Ako oponentka či členka komisie 
doktorandského štúdia a habilitačného konania sa zúčastňuje aj na iných právnických 
fakultách, napr. v Brne, Bratislave. Je školiteľkou doktorandského štúdia a členkou odborovej 
komisie pre doktorandský študijný program Pracovné právo.  K dátumu podania žiadosti sa 
podieľala na výchove deviatich doktorandov, ktorí úspešne ukončili štúdium obhajobou 
dizertačnej práce. V rámci habilitačných konaní na fakulte pôsobí ako členka a oponentka 
habilitačných práce. Je spolugarantkou v rámci akreditovaného doktorandského študijného 
programu Pracovné právo a spolugarantkou v rámci priznaných právu uskutočňovať 
habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore pracovné právo na fakulte. Pravidelne 
participuje na tvorbe študijných materiálov (učebnice a učebné texty) pre predmety, ktoré 
vyučuje. Uchádzačka patrí medzi pedagógov na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni 
a medzi študentmi je veľmi obľúbená. 

Doc. Olšovská sa vo svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberala najmä 
problematikou atypických pracovných pomerov, skončenia pracovného pomeru, osobitne 
problémom vymedzenia výpovedných dôvodov, a venuje sa aj otázke flexibility pracovného 
práva SR, základných pracovných podmienok a pozornosť sústreďuje aj na oblasť 
kolektívneho pracovného práva a všeobecnej časti Zákonníka práce. Vo svojej činnosti venuje 
priestor aj aplikačnej praxi. Svojimi výstupmi reaguje na oblasti výkonu závislej práce, ktoré 
nie sú dostatočne právne upravené a ponúka možnosti ich riešenia.  
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Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa podieľala  a podieľa na riešení 21 
vedeckovýskumných projektov. Z uvedeného počtu možno spomenúť riešenie troch 
medzinárodných projektov, štyroch projektov pre Európsku komisiu ako národný expert za 
SR, jedného projektu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Ďalej bola zodpovedná 
riešiteľka troch a spoluriešiteľka šiestich projektov VEGA, spoluriešiteľka troch projektov 
APVV a jedného projektu KEGA.   

Doc. Olšovská sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje 
medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde vystupuje so svojimi 
príspevkami. Zároveň sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí fakulty prípadne ako 
spoluorganizátorka, členka vedeckého výboru, garantka sekcie alebo moderátorka v rámci 
organizovania vedeckých podujatí inými organizáciami a právnickými fakultami v SR 
a zahraničí (ČR, Poľsko, Ukrajina). Z množstva vedeckých podujatí boli publikované 
zborníky, v ktorých bola doc. Olšovská editorka alebo recenzentka. Ďalej bola recenzentkou 
množstva publikovaných vedeckých prác, zborníkov a  učebníc v oblasti pracovného práva 
a príbuzných odborov. 

Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť 
uchádzačky doc. Olšovskej patrí napr. jej členstvo v Asociácii pracovného práva/Labour Law 
Association, ktorá je zástupcom Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii pôsobiacej 
pri Medzinárodnej organizácii práce v Ženeve. V súčasnosti pôsobí ako predsedníčka 
asociácie. Je členka Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, členkou Komisie pre 
rekodifikáciu súkromného práva, od roku 2017 je členkou Disciplinárneho senátu v pozícii 
„iná osoba ako sudca“. Pôsobí v redakčných radách medzinárodných vedeckých časopisov -  
SJLS - Silesian Journal of Legal Studies (vydavateľstvo Sliezska Univerzita v Katoviciach 
v Poľsku); Právnické listy (vydavateľ Fakulta práva Západočeskej univerzity v Plzni 
v spolupráci s Wolters Kluwer ČR) a časopisu Súkromné právo (vydavateľ Wolters Kluwer 
SR).. Od roku 2017 je členkou „Vedeckej rady“ vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava pre 
oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.  

 Počas pôsobenia na fakulte absolvovala vyžiadanú prednášku na Právnickej fakulte 
UK v Prahe (2013), v rámci lektorskej činnosti napr. v rokoch 2015, 2016, 2017 prednášala 
pre vzdelávaciu a poradenskú spoločnosť VOX so sídlom v Prahe alebo Wolters Kluwer 
Bratislava alebo pre Justičnú akadémiu SR. V roku 2006 absolvovala mesačný zahraničný 
študijný pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakove v Poľsku.  

Skutočnosť, že doc. Olšovská je v odbore pracovné právo uznávanou odborníčkou 
dokladuje aj jej spolupráca s medzinárodnými organizáciami ako národná expertka v rámci 
riešenia niektorých výskumných projektov zahraničných univerzít pre potreby Európskej 
komisie. Spolupracovala s Univerzitou v Amsterdame v Holandsku, Univerzitou v Gente 
v Belgicku a organizáciou Human & Employment Relations Agency vo Francúzsku.   

Na národnej úrovni spolupracovala s Centrom vzdelávania MPSVaR SR, Inštitútom 
výskumu práce a rodiny v Bratislave, Medzinárodnou organizáciou práce. Výsledkom 
spolupráce boli rôzne analýzy z oblasti pracovného práva. 

Doc. Olšovská v roku 2017 získala ocenenie – čestné uznanie „Honorary Certificate of 
SU „UzhNU“ Rector“ - v rámci vzájomnej spolupráce a dobrých vzťahov s Užhorodskou 
národnou univerzitou v Užhorode. 

Publikačné výstupy doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. k dátumu podania 
žiadosti o vymenovanie za profesorka (11. 4. 2018) predstavujú vyše 220 publikácií.   

V štatistickom vyjadrení najvýznamnejším publikáciami sú autorstvo dvoch 
a spoluautorstvo šiestich vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 
autorstvo jednej a spoluautorstvo piatich vedeckých monografií vydaných v domácich 
vydavateľstvách, autorstvo štyroch štúdií v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej 
monografie  uverejnených v zahraničných (3 ks) a domácich (1 ks) vydavateľstvách 
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a autorstvo dvoch kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničnom 
vydavateľstve.   

Doc. Olšovská je autorkou jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom 
vydavateľstve (ACA) - 9, 95 AH a jedného učebného textu (BCI) – 6,45 AH. Ďalej je 
spoluautorkou ôsmych vysokoškolských učebníc (ACA 3, ACB – 5) a dvoch učebných textov 
(BCI).  

Je autorkou alebo spoluautorkou 32 vedeckých prác uverejnených vo vedeckých 
časopisoch z toho v zahraničných vedeckých časopisoch 14 a domácich 18. Je spoluautorkou 
troch vedeckých prác uverejnených v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach. 
Ďalej je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 70 vedeckých prác uverejnených 
v recenzovaných zborníkoch, publikovaných príspevkov a pozvaných referátov na vedeckých 
konferenciách doma i v zahraničí. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 34 odborných 
prác.  

Doc. Olšovská, PhD. k dátumu podania žiadosti (dňa 11. 4. 2018) zaznamenala za celé 
obdobie svojej činnosti celkovo 407 citácií a ohlasov na publikované práce (159 v 
zahraničných publikáciách a 248 v domácich publikáciách). Medzi najvýznamnejšie patria 
citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v medzinárodných databázach 
(citačných indexoch), ich počet je celkovo 27.  

 

 

Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti: 
 

Predsedníčka inauguračnej komisie konštatuje, že uchádzačka predložila čestné 
prehlásenie o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzačky sa nachádza vo 
vymenúvacom spise. 

 
 
 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov inauguračnej komisie:  5 

Počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní:      2        

Počet vydaných hlasovacích lístkov:     7 

Počet platných hlasovacích lístkov:      7 

Hlasovanie: súhlasím:  7 

   nesúhlasím:  0 
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Návrh inauguračnej komisie:  
 
Inauguračná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor fakulty, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, oponentských posudkov a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzačky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za profesorku 
v študijnom odbore  3.4.6. pracovné právo.  
 
 

V Trnave 8. novembra 2018 

 
 
 
Inauguračná komisia: 
 
Predsedníčka: 
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.            ......bola prítomná.......................................... 
 
Členovia: 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.                ......bola prítomná.......................................... 

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.                 ......bol prítomný............................................ 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.                            ......bol prítomný............................................ 

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.                           ......bol prítomný........................................... 

 
Oponenti v inauguračnom konaní:  
 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.             .........ospravedlnila neúčasť........................... 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.                          .........bol prítomný.......................................... 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.                   ..........bol prítomný......................................... 

prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.                         .........ospravedlnil neúčasť............................. 

 


