
 1 

V E 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  

( v e d e n á  P f  T U  v  T r n a v e )  

 

d o c .  J U D r .  M i l o š  L a c k o ,  P h D .  
 

Vzdelanie: 

1996 – 2001  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magister práv, Mgr.) 

2003   Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (doktor práv, JUDr.) 

2008                Právnická fakulta TU v Trnave – PhD. v odbore pracovné právo 

2012                Právnická fakulta TU v Trnave – docent v odbore pracovné právo  

 

Profesionálna činnosť: 

- od septembra 2001 do augusta 2003 Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava s pracovným 

zaradením odborný referent – špecialista na odbore nemocenského poistenia Sociálnej 

poisťovne 

- od septembra 2003 až dodnes Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra pracovného práva  

a práva sociálneho zabezpečenia 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 

- od septembra 2003 až dodnes Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra Pracovného práva  

a práva sociálneho zabezpečenia, vysokoškolský učiteľ (asistent) – vedenie seminárov 

z predmetu právo sociálneho zabezpečenia, vedenie diplomových prác, účasť pri 

hodnotení študentov a štátnych skúškach 

- od apríla 2012 funkčné miesto docenta v odbore pracovné právo na Katedre pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava 

- od novembra 2011 – septembra 2012 -funkcia prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť 

na PF TU Trnava 

- 02/2019 – 10/2021    člen Akademického senátu TU v Trnave, Právnickej fakulty, II. 

funkčné obdobie (ukončenie FO k 12. 10. 2021) 

 

Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Olomouc, Česká republika, 13.-14.1.2005 - účasť na medzinárodnej konferencii 

doktorandov európskeho a medzinárodného práva súkromného, organizátor PF UP 

v Olomouci, pozvaný referát 

2. Brno, Česká republika, 26. – 28. 5. 2010, medzinárodná vedecká konferencia COFOLA 

2010 (conference for young lawyers), organizátor Právnická fakulta, Masarykova 

univerzita v Brne, sekcia : ochrana slabší strany, diskriminace II, pozvaný príspevok, 

uverejnený anglický abstrakt a príspevok v zborníku 

3. Brno, ČR, 14. 6. 2012, „Regionálny seminár o slobodnom pohybe pracovníkov 

v Európskej únii v podmienkach ČR a SR“, organizátor sieť právnych expertov Network 

on Free Movement of Workers within the European Union, Európska komisia a PF TU 

Trnava, pozvaný príspevok 

4. 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 „Sociálnoprávny kontext pojmu závislá práca.“ 
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5. 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: Úrazové poistenie zamestnávateľa v SR.  

6. 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: Informačný ponukový systém starobného dôchodkového sporenia.  

7.  

 

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch, 

workshopoch: 

1. Trenčianske Teplice - Omšenie, 8.-10.9.2004 - sympózium s medzinárodnou účasťou 

Pracovné právo v zjednotenej Európe, organizátor Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia PF TU v Trnave, pozvaný referát, publikovaný 

2. Bratislava, 11.-12.11.2004 - domáca vedecká konferencia Nový model sociálneho 

zabezpečenia, pozvaný referát, organizátor Ústav štátu a práva SAV, publikovaný  

3. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

4. Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok, 

publikovaný 

5. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 

príspevok 

6. 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 

7. Trnava, 11.12.2006 – medzinárodné vedecké sympózium Liberalizácia pracovného práva 

– možnosti a obmedzenia, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave v spolupráci so 

Slovenskou spoločnosťou pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, pozvaný 

príspevok 

8. Bratislava, 5. 3. 2008,  úvodný workshop „Stratégia flexiistoty v pracovnom práve a práve 

sociálneho zabezpečenia SR“, organizátor Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci 

výskumného projektu VP č. 2134/08 Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného 

prístupu k stratégii flexiistoty v Bratislave, aktér 

9. Trnava, 19. 5. 2008 - vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou na tému 

„Nadnárodný pohyb služieb a dočasné vyslanie zamestnancov do krajín európskeho 

hospodárskeho priestoru“ konanom na PF TU v Trnave. Prednesenie príspevku na tému 

„Sociálna ochrana dočasne vyslaných zamestnancov“; v dohľadnom čase bude 

publikovaný v zborníku alebo v monografii z tohto sympózia 
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10. Bratislava, 26. 6. 2008, informačný seminár „Analýza trhu práce SR z hľadiska 

integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty (VP č. 2134/08), organizátor Inštitút pre 

výskum práce a rodiny, Bratislava, aktér 

11. Bratislava, 26. 11. 2008, pracovné stretnutie v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 

2008 – „Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty 

(VP č. 2134/08), organizátor Inštitút pre výskum práce a rodiny Bratislava, aktér 

12. Trnava, 20.11.2009, vedecká on-line konferencia „Quo vadis, pracovné právo?, 

organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

(konferencia je výstupom riešenia VEGA projektu č. 1/4619/07), pozvaný príspevok 

13. Trnava, 27.11.2009, vedecký seminár „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných 

vzťahov“, organizátor JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v rámci projektu VEGA MŠ 

SR č. 1/4619/07), členka Katedry pracovného práva a práva soc. zabezpečenia PF TU 

Trnava, pozvaný príspevok 

14. 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, uverejnený v zborníku 

15. Trnava, 23.6.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Ústavné právo 20 rokov po páde 

komunizmu“, organizátor PF TU Trnava, Katedra ústavného práva, pozvaný príspevok 

16. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 

Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, sekcia pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, pozvaný príspevok 

17. Bratislava, 04.-05.11.2010, konferencia „Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky 

a perspektívy“, organizátor Ústav štátu a práva SAV Bratislava, pozvaný príspevok 

18. Trnava, 12. 12. 2011, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: 

„Bezpečnosť a dôstojnosť zamestnanca – súčasnosť a budúcnosť slovenského pracovného 

práva“, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia,  pozvaný príspevok 

19. Trnava, 20. – 21. 9. 2012,  medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnavienses – 

Trnavské právnické dni na tému: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii 

a praxi, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok, aktívna účasť v sekcii č. 8 

Základné práva a slobody v pracovnom práve, príspevok na tému: „Základné sociálne 

práva – kolízie primeranosti a solidarity.“ 

20. Bratislava, 8. – 9. 11. 2012, medzinárodná konferencia „Priority sociálneho 

zabezpečenia“, organizátor Ústav štátu a práva SR Bratislava, pozvaný príspevok na tému: 

„Poistná participácia v sociálnom zabezpečení“  

21. Trnava, 26. 3. 2013, vedecká konferencia „Formy výkonu závislej práce“, organizátor 

MPSVAR SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny, UCM Trnava, Friedrich Ebert Stiftung, 

pozvaný príspevok na tému: Poistno-odvodový rozmer dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. 

22. 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, pozvaný príspevok na tému: 

Sociálnopoisťovací rozmer skončenia pracovného pomeru.  

23. Bratislava, 10. 9. 2014, konferencia s odbornou diskusiou Úrazové poistenie a invalidita, 

v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung, kancelária v SR „Kultúra sveta práce“. 

Organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Asociácia pracovného práva, Inštitút pre výskum 

práce a rodiny a UCM Trnava. Pozvaný príspevok na tému: Dávkové vzťahy pri 

odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania. 
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24. 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: Súdna interpretácia rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho 

zabezpečenia. 

25. Bratislava, 24. 10. 2014, medzinárodná vedecká konferencia „Právno – ekonomické 

aspekty dlhodobej nezamestnanosti“, organizátor PF UK Bratislava, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Nezamestnanosť a ňou súvisiace dávkové plnenia. 

26. 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: Právne opatrenia pomoci v hmotnej núdzi. 

27. 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: Niekoľko 

poznámok k diskriminácii v dôchodkovom systéme. 

28. Bratislava, 23. 2. 2015, vedecká konferencia na tému „Platnosť a neplatnosť právnych 

úkonov v pracovnom práve“ spojená s prezentáciou publikácie JUDr. J. Tomana, 

organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Asociácia pracovného práva, Inštitút pre výskum 

práce a rodiny a UCM Trnava. Aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Poistné 

aspekty skončenia pracovného pomeru. 

29. 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: Uskutočniteľnosť sociálnych práv dôchodkovým systémom. 

30. Bratislava, 20. 10. 2015, konferencia „Dôchodkové poistenie a minimálny dôchodok“, 

organizátor Labour Law Association, Friedrich Ebert Stiftung, Inštitút pre výskum práce 

a rodiny, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Vybrané aspekty dôchodkového 

poistenia.  

31. Trnava, 23.9.2016, vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou v rámci druhého dňa 

medzinárodnej konferencie TPD 2016 pod názvom „Súčasný stav a nové úlohy 

pracovného práva v Slovenskej republike“, organizátor Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia PF TU Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0203/16, 

moderátor III. Bloku, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Odvodová povinnosť 

zamestnávateľa. 

32. Bratislava, 3. 11. 2016, odborná konferencia „II. pilier po novom alebo ako na zmeny 

v starobnom dôchodkovom sporení“, organizátor Friedrich Ebert Stiftung, LLA, Inštitút 

pre výskum práce a rodiny, FMK UCM Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 

tému: Starobné dôchodkové sporenie z pohľadu vývojových tendencií. 

33. 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: Dodržiavanie pravidiel vylania a ich verifikácia kontrolnými 

orgánmi.  

34. Trnava, 1. 7. – 30. 8. 2017, on-line vedecká konferencia na tému „Pramene práva“, 

organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok publikovaný 

v zborníku na tému: Právna úprava sankcií v poisťovacom systéme SR. 

35. Trnava, 3. 11. 2017, vedecký seminár pod záštitou dekanky PF TU Trnava „Štvrtá 

priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“, organizátori PF TU Trnava, Friedrich 
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Ebert Stiftung, LLA – Asociácia pracovného práva, FMK UCM Trnava, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Nevyhnutné zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia alebo 

ako budú vyzerať dôchodky v 4. priemyselnej revolúcii? 

36. 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: Vybrané aspekty informatizácie v sociálnom zabezpečení. Moderátor 

bloku. 

37. 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: 

Dôchodkový vek ako prvok ochrany zamestnanca. 

38. Bratislava, 13. 6. 2018, konferencia pod záštitou Právnickej fakulty TU „Quo vadis 

pracovné právo“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta a BPM Bratislava 

(vzdelávacie centrum), aktívna účasť 

39. 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: Úroveň sociálnej ochrany podľa piliera sociálnych 

práv EÚ.  

40. 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: Odškodňovanie pracovných úrazov zamestnanca. 

41. 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: Zmluvnosť v poisťovacom systéme SR. 

42. 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 I. na tému: Cezhraničné poskytovanie dávky 

v nezamestnanosti, pozvaný príspevok II. na tému: Dočasné vyslanie zamestnanca 

v poistných vzťahoch. 

43. 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, aktívna účasť 

v II paneli: Social Security coordination, téma príspevku: Coordination of family benefits. 

44. Košice, 5. 11. 2021, online vedecká konferencia na tému „Zamestnanec v digitálnom 

prostredí“, organizátor PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, príspevok na tému: Sociálna 

ochrana zamestnanca v digitálnej dobe. 
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Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Třešť, Česká republika, 1.-3.10.2003 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo 

2003 „Pracovní právo ve světle základních práv a svobod“, účasť 

2. Třešť, Česká republika, 20.-22.10.2004 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní 

právo 2004 na tému Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení – nové právní 

úpravy, organizátor 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, MPaSV ČR, účasť 

3. Třešť, Česká republika, 5.-7.10.2005 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo 

2005 „Skončení pracovního poměru“, organizátor PF MU v Brne, PF UK v Prahe, PF 

ZČU v Plzni, Ústav štátu a práva AV ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne 

zabezpečenie, MPaSV ČR, účasť 

4. Praha, Česká republika, 25.5.2006 – VIII. česko-švajčiarske kolokvium na tému 

Dôchodková reforma v Českej republike, vo Švajčiarsku a vo Francúzsku, organizátor 

Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a Université de Genéve, účasť 

5. 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 

6. 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 

7. Copenhagen, Dánsko 17.-18.6. 2008 medzinárodná konferencia „European Forum 

Conference on Occupational Diseases in Copenhagen, organizátor Európske fórum 

Dánsko, účasť 

8. Třešť, Česká republika, 1.-3.10.2006 – medzinárodná vedecká konferencia Pracovní právo 

2006 „Zákonník práce po nálezu Ústavního soudu“, 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 

9. Třešť, ČR, 6.-8.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Pracovní právo 2010“ na 

tému: „Flexibilní formy zaměstnání“, organizátor MU, Právnická fakulta Brno, UK, 

Právnická fakulta Praha, ZČU, Právnická fakulta Plzeň, Ústav státu a práva Akademie 

věd ČR, Spoločnosť pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie v spolupráci s MPaSV 

ČR, účasť 

10. Sevilla, Španielsko, 21. – 23. 9. 2011,  účasť na medzinárodnom kongrese „X Congreso 

Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social“ – X. svetový kongres 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, organizátor Španielska asociácia 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pozvanie, účasť 

11. Dublin, Írsko, 17. – 19. 9. 2014, ISLSSL XI European Regional Congress 2014, 

organizátor ISLSSL, UCD Sutherland School of Law Dublin, účasť 

12. 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. 
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13. 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 konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Bratislava, 18. - 22.2.2002 – odborný seminár zameraný na tému migrujúcich pracovníkov 

a ich rodinných príslušníkov v rámci členských krajín Európskych spoločenstiev 

v podmienkach nariadenia Rady EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho 

zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín 

pohybujúcich sa v rámci spoločenstva, organizátor Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, účasť 

2. Modra-Harmónia, 14.-21.11.2004 - jesenná škola práva Pramene práva: Quid iuris po 

vstupe do Európskej únie, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so 

Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000, účasť 

3. Bratislava, 18.9.2007 – Sociálne diskusné fórum Rozhodovanie súdov v sociálnej oblasti 

(osobitne so zreteľom na poznatky a skúsenosti z aplikácie Zákona o sociálnom poistení 

v procesnoprávnej oblasti), organizátor Friedrich Ebert Stiftung, Najvyšší súd SR, účasť 

4. Bratislava,5.3.2008, workshop Stratégia flexiistoty v pracovnom práve a práve sociálneho 

zabezpečenia SR 

5. Trnava, 29.10.2008, medzinárodné vedecké sympózium „Pracovné právo 21. storočia“, 

organizované PF TU v Trnave, Katedrou pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia a Spoločnosťou pre pracovné právo a právo soc. zabezpečenia SR, účasť 

6. Trnava, 28. 3. 2009, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU 

v Trnave, účasť 

7. Trnava, 28. 4. 2010, vedecké diskusné fórum „Whistleblowing“, organizátor UK Praha 

a PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Katedra 

ústavného práva, člen diskusného fóra, účasť 

8. 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 

9. Trnava, 1.- 3. 2012, medzinárodná konferencia v rámci riešenia projektu Višegradského 

fondu „Implementation and Enforcement of EU Labour Law in Visegrad Countries“, 

spoluorganizátor PF TU Trnava, účasť 

10. Trnava, 30. 3. 2012, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU v Trnave“, 

organizátor PF TU Trnava, moderátor súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo, účasť 

11. 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. 

12. Trnava, 1. 4. 2016, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor  I. bloku  -  

Súkromnoprávnej sekcie – Pracovné právo.  

13. 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 

14. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátor sekcie, vedecký výbor konferencie, školiteľ 

 

 

Účasť v rigoróznom konaní: 
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- člen komisie pre štátne a rigorózne skúšky v komisie pre pracovné právo a právo 

sociálneho zabezpečenia na PF TU v Trnave (od 2010 – doteraz) 

- účasť v rigoróznom konaní na TU v Trnave, Právnickej fakulte ako člen skúšobných 

komisií pre rigorózne skúšky a oponent rigoróznych prác 

- s účinnosťou od 15. 7. 2020 menovanie za predsedu rigoróznej komisie pre špecializáciu 

Právo sociálneho zabezpečenia, účinnosť novej vyhlášky o RK č. 1/2020 z 15. 7. 2020 

 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 

- člen odborovej komisie doktorandského študijného programu pracovné právo na PF TU 

Trnava (2010 – 2021) 

- členka odborovej komisie pre študijný program 3.4.6. pracovné právo od r. 2010 na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte do  14. 5. 2021 

- 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 doktorandského štúdia na PF TU v Trnave (2008- doteraz) - školiteľ troch 

doktorandov, ktorí úspešne ukončili štúdium 

 

- oponovanie dizertačných prác, ktoré boli úspešne obhájené – počet dve  

 

 

- člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce -  počet – 27 

 

- účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní – počet dve  

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 

1.Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/1240/04 

Názov projektu: Flexibilita pracovného práva - európska požiadavka 

Obdobie riešenia: 01/2004 – 12/2006 

Pozícia: spoluriešiteľ 

2. Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/3813/06 

Názov projektu: Sociálnoprávna ochrana zamestnanca pri voľnom pohybe v rámci 

Európskeho spoločenstva 

Obdobie riešenia: 1/2006 – 12/2008 

Pozícia : spoluriešiteľ 

3. Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/4619/07 

Názov projektu: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov 

Obdobie riešenia: 01/2007 – 12/2009 

Pozícia: spoluriešiteľ 

4. Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0183/09 

Názov projektu: Dôstojnosť ľudskej osoby a liberalizácia pracovnoprávnych vzťahov 

Obdobie riešenia: 1/2009 – 12/2011 
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Pozícia : spoluriešiteľ 

5. Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0200/10 

Názov projektu: Migrácia zamestnancov pri voľnom pohybe služieb v Európskom 

hospodárskom priestore 

Obdobie riešenia: 1/2010 – 12/2011 

Pozícia : spoluriešiteľ 

6. Typ projektu: VEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 1/0729/10 

Názov projektu: Sociálne riziká a základné ľudské práva – výzvy pre pracovné právo 21. 

storočia 
Obdobie riešenia: 1/2010 – 12/2011 

Pozícia : spoluriešiteľ 

7. Typ projektu: KEGA MŠVVaŠ SR 

Číslo projektu: 3/7445/09 

Názov projektu: Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu "Európske 

a medzinárodné právo“ v anglickom jazyku 

Obdobie riešenia: 01/2009 – 12/2011 

Pozícia : spoluriešiteľ 

8.  Typ projektu: Operačný program Vzdelávanie 

Názov projektu: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom 

vzdelávaní 
Číslo žiadosti: 26110230051 

Obdobie riešenia: 06/2010 – 05/2013 

Pozícia : spoluriešiteľ 

9. 

Projekt APVV č. 0068-11 „Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v 

pracovnom práve“, doba riešenia 2012-2015, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena 

Barancová, DrSc., člen riešiteľského kolektívu. 

10. 

Projekt APVV č.0024-12 „Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej teórii 

a praxi“, doba riešenia 2013-2017, zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Soňa Košičiarová, 

PhD., člen riešiteľského kolektívu. 

11. 

Projekt VEGA č. 1/0023/12 „Transnacionálne práva v Európskej únii a posilnenie sociálnych 

práv v európskom integračnom procese“, doba riešenia 2012-2015, zodpovedná riešiteľka 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., člen riešiteľského kolektívu 

12. 

Projekt VEGA č. 1/2577/12 „Sociálna náuka Katolíckej Cirkvi v pracovnom práve SR“, doba 

riešenia 2012 - 2015, zodpovedný riešiteľ JUDr. Viktor Križan, PhD., člen riešiteľského 

kolektívu 
13. 

Projekt VEGA č. 1/0081/19 „Európsky sociálny model a jeho tendencie“, doba riešenia 2019 - 2021, 

zodpovedný riešiteľ. 

 

 

Ostatné projekty:  

1. Vedecký projekt General Principles of Social Security Law [Všeobecné princípy práva 

sociálneho zabezpečenia], spoluriešiteľ (spolu s prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc.), 

vedúci projektu Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI), Max Planck Institute for Foreign 
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and International Social Law, München, Nemecko a Prof. Dr. Danny Pieters, Research 

Unit Europe and Social Security, Lueven, Belgicko, 09/2006-07/2007 

2. Participácia pri spracovaní výskumnej štúdie „Analýza trhu práce SR z hľadiska 

integrovaného prístupu  k stratégii flexiistoty“ pod gestorstvom Inštitútu pre výskum práce 

a rodiny (Bratislava). Výstup bude publikovaný ku koncu roka 2008 v bulletine Inštitútu.   

 

Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

- externý posudzovateľ v rámci interného projektu Univerzity Karolovej v Prahe – 

hodnotenie vedeckých výstupov v rámci ich informačného systému „IS Věda, evidence 

a hodnocení tvůrčí činnosti“, (od 12/2019-03/2020) 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

 

- člen odborovej komisie doktorandského študijného programu 3.4.6. pracovné právo na PF 

TU v Trnave ( od 2010) 

- člen Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo, r. 2006 – doteraz 

- člen Komisie pre doktorandské štúdium na TU v Trnave, Právnickej fakulte ako 

poradného orgánu dekana fakulty od 01. 02. 2021, (rozhodnutie dekana PF TU č. 2/2021) 

 

Legislatívna činnosť:  

- spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

-    spolupráca a Inštitútom pre výskum práce a rodiny a s Centrom pre vzdelávanie MPSVaR 

SR 

- spolupráca s Ústavným súdom SR (doložené potvrdenie z roku 2021) 

 

Členstvo vo vedeckých radách: 

- člen Vedeckej rady TU Trnava, Právnickej fakulty (2011- 2015; 2015 – 2019; 2020 - 

2024) 

 

Členstvo v redakčných radách: 

- člen Redakčného kruhu medzinárodného internetového vedeckého časopisu na PF TU 

Trnava – Societas et Iurisprudentia (SEI), október 2013 

- člen „vedeckej rady“ vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava, vedecká rada pre 

oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu 

(od 2017), 

-  

Organizácia vedeckej činnosti: 

1. 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, člen organizačného výboru konferencie 

2. Trnava, 16. 3. 2013, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava“, 

organizátor PF TU Trnava, moderátor II. bloku súkromnoprávnej sekcie – pracovné právo 

3. 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, garant a organizátor konferencie 
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Najvýznamnejšie výsledky: 

 

– publikovaná monografia: Hmotné zabezpečenie v starobe. (100% autorský podiel) - [1. 

vyd.]. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 120 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-65-7. 

– publikovaná monografia: Materská a rodičovská dovolenka. (100% autorský podiel) - 

1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2016. – 160 s. [tlačená forma]. – (Teoretik). – 

ISBN 978-80-7502-191-5 

– publikovaná vedecká práca:  Slovak Republic [textový dokument (print)] (100% 

autorský podiel) – 1. vyd. – Alphen aan den Rijn (Holandsko) : Wolters Kluwer. Kluwer Law 

International, 2014. – 118 s. [tlačená forma]. – (International encyclopaedia of laws ; Social 

security law suppl. 95). – [recenzované]. – ISBN 978-90-654-4939-9 

– publikovaná monografia: Sociálnopoisťovacie právne vzťahy [textový dokument 

(print)] (100% autorský podiel); - 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2015. – 191 

s. [tlačená forma]. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-107-6 

– publikovaná monografia: Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca. (100% 

autorský podiel) – 1. vyd. – Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2019. – 110 s. [tlačená 

forma]. – (Teoretik). – ISBN 978-80-7502-366-7. 

– publikovaná monografia: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v Európskej 

únii (100% autorský podiel)- 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 175 s. - (Teoretik). - ISBN 978-

80-7502-588-3. 

 

 

Študijné pobyty: 

Miesto: Rakúska republika, Viedeň, Institut für Arbeits-und Sozialrecht, Viedenská 

univerzita (Universität Wien).  

Doba trvania: 1. jún 2005 – 30. jún 2005 

 

Miesto: Česká republika, Brno, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne.  

Doba trvania: týždenný študijný pobyt – 2. februárový týždeň 2004 

Miesto: Česká republika, Praha, Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, Katedra 

pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Doba trvania:  24. – 28. 6. 2013 

 

Posudzovanie projektov: 

 

- posudzovanie projektov KEGA v roku 2018 – potvrdenie o vypracovaní odborného posudku 

k žiadosti o dotáciu na projekt KEGA MŠVVaŠ SR - projekt: KEGA č. 035UKF-4/2019 

s názvom „Internacionalizácia vzdelávania v sociálnej sfére“.  

 

Médiá: 

link na článok: https://euractiv.sk/tag/milos-lacko/  

Medzigeneračná solidarita je v EÚ bežná 

O dôchodkoch zo zahraničia, solidarite a zmysle predčasných dôchodkov sme sa rozprávali s 

doc. JUDr. Milošom Lackom, PhD. z právnickej fakulty Trnavskej univerzity.  

 

 

https://euractiv.sk/tag/milos-lacko/
https://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/interview/medzigeneracna-solidarita-je-v-eu-bezna-024418/
https://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/interview/medzigeneracna-solidarita-je-v-eu-bezna-024418/
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Ocenenie: 

- spolupráca s Ústavným súdom SR (doložené potvrdenie – poďakovanie – ocenenie zo dňa 

16. 4. 2021) 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

 

Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému 

„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a 

„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. (certifikáty) 

 

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 

 

Trnava, 3. 6. 2021, on-line vzdelávanie na tému „Modriny na duši I.“, organizátor TU, 

Právnická fakulta, lektorka Mgr. Mariana Kováčová, PhD., Centrum Slniečko, Nitra. Rozsah 

vzdelávania 6 akademických hodín. Obsah vzdelávania: Syndróm CSA; Vhodné a nevhodné 

postupy pri podozrení na psychické násilie; Dieťa ako obeť a ako svedok násilia; Prípadová 

štúdia; Skríningové metódy pri identifikácii sy CAN a CSA. Účasť - osvedčenie 

o absolvovaní vzdelávania. 

Trnava, 5. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 

doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 

vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, 

PhD. – metodik Katedry pedagogicky a sociálnej pedagogicky, Pedagogickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikát) 

 

 

Recenzovanie:  

- rigorózna práca so zameraním na trestné právo „Trestný čin a jeho formálne a materiálne 

vymedzenie“, r. 2003 

- preklady judikatúry Európskeho súdneho dvoru zaoberajúcej sa problematikou 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

- recenzent – zborník vedeckých príspevkov „Monitorovanie zamestnancov a právo na 

súkromný život“, autor: Barancová, Helena a kolektív,  vydavateľstvo Bratislava: Sprint 

dva, r. 2010, (edícia Juristika), ISBN: 978-80-89393-43-5. (recenzent: doc. JUDr. Mgr. 

Andrea Olšovská, PhD.) 

- recenzent publikácie „Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern 

Europe“ (Sociální reformy ve střední Evropě – cesta k novému modelu sociálního státu.“, 

editori: Koldinská, K. – Štefko, M. (eds.), Auditorium, Praha 2010,  ISBN 978-80-87284-

15-5 

- recenzent monografie „Sociální práva cizincú“, autori: Štefko, M. – Koldinská,K., I. 

vydanie, C. H. Beck, Praha, 2013, 303 s., ISBN 978-80-7400-464-3 

- recenzent zborníka „Právna ochrana slobody svedomia“, Moravčíková, M. – Križan, V., 

TYPI TU Trnava, 2013, ISBN 978-80-8082-749-6 
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- recenzent: Implementation and Enforcement of EU Labour Law in the Visegrad 

Countries, Križan, V. a kol., Univerzita Palackého Olomouc, 2014, ISBN 978-80-244-

4026-2 

- recenzent kolektívnej monografie „Kolektívne pracovné právo.“, Olšovská, A. – Toman, 

J. – Švec, M. – Schuszteková, S. - Bulla, M., Nadácia Friedricha Eberta, zastúpenie v SR, 

Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89149-37-7 (brož.) 

- recenzent publikácie „Príklady zo sociálneho poistenia. (Dávkové vzťahy.)“,I. vydanie,  

Krippel, M., Leges Praha, 2014, 272 s., ISBN 978-80-7502-042-0 

- recenzent zborníka „Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. Zborník 

príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 19. 6. 2014 organizovaný riešiteľským 

kolektívom projektu VEGA reg. č. 1/0935/12.“, (Hamuľák, J. (ed.), I. vydanie, UK 

Bratislava, PF, Bratislava 2014, 138 s., ISBN 978-80-7160-386-3. 

- recenzent monografie: Skončenie pracovného pomeru. Olšovská, A., Wolters Kluwer, a. 

s. Praha, 2015, ISBN 978-80-7552-001-2. 

- recenzent publikácie: Agentúrne zamestnávanie. Olšovská, A. – Toman, J. – Švec. M. – 

Schuszteková, S. – Bulla, M., Bratislava : Wolter Kluwer, s. r. o., 2015, ISBN 978-80-

8168-288-9. 

- Recenzent monografie: Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej 

republiky; Križan, V. – Moravčíková, M., Praha – Leges, 2015, 192 s., ISBN 978-80-

7502-119-9. 

- Recenzent kolektívnej monografie: Česká škola sociální politiky v souvslostech, Štefko, 

M. a kol., Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, 170 s., ISBN 978-

80-87975-39-8. 

- Recenzent učebnice: Zdravotné právo / Lenka Freel – Mária Nováková, Wolters Kluwer  

Bratislava, 2020, 188 s., ISBN 978-80-57101581 
 


