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Správa a návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  
JUDr. Jane ŽUĽOVEJ, PhD., 

odbornej asistentke Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo. 
 

 
 

Dňa 9. februára 2021 požiadala JUDr.  Jana Žuľová, PhD. o udelenie titulu docent v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo. Spolu so žiadosťou predložila 
požadované doklady podľa Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie 
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach a podľa 
Dodatku č. 1 Metodického usmernenia k obsahu habilitačného spisu na UPJŠ v Košiciach. Vedecká rada 
UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2021 uskutočneného 
dištančnou formou za použitia videokonferenčnej techniky schválila habilitačnú komisiu v zložení: 
 
predseda:  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
Katedra občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
 
členovia:  
doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.  
Katedra občianskeho a pracovného práva, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 
 
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Právnická fakulta 
 
 
 
Dátum a miesto zverejnenia konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:  
Dňa 4. júna 2021 v denníku PRAVDA a na www stránkach univerzity a fakulty 
 
Názov habilitačnej práce: 
Výber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest 
 
Názov habilitačnej prednášky:  
Teoreticko-právne možnosti využiteľnosti umelej inteligencie v pracovnoprávnych vzťahoch 
 
Dátum a miesto konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:  
 
18. júna 2021 o 13,00 hod. prostredníctvom videokonferencie využitím aplikácie MS TEAMS pred 
zástupcami Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty a pred habilitačnou komisiou 
a oponentmi habilitačnej práce (v súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, ktorým 
sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného a inauguračného 
konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 
 
Habilitačná komisia sa oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti JUDr. Jany Žuľovej, PhD. (ďalej 
len „uchádzačka“) o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania Občianske právo. 
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I. 

Vyhodnotenie plnenia podmienok podľa zákona o vysokých školách 

 
Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok na získanie titulu docent podľa  § 76 ods. 3 a 4 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a konštatovala, že uchádzačka tieto 
podmienky splnila pretože: získala vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§54 ods.1)  a vypracovala 
habilitačnú prácu a zároveň udelila súhlas so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti 
podľa § 63 ods. 9 zákona o vysokých školách po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona 
o vysokých školách bez nároku na odmenu. 
 
Habilitačná komisia ďalej konštatovala, že uchádzačka splnila aj podmienky ustanovené v § 76 ods. 6 
zákona o vysokých školách, pretože: 
 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta), 

b) svojimi vedeckými prácami vytvorila v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania ucelené vedecké dielo,  

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou vedeckou 
osobnosťou v odborných kruhoch. 

 
II. 

Posúdenie splnenia kritérií stanovených pre získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

 
 

1. Splnenie kvalifikačných predpokladov 
 
Uchádzačka získala dňa 05.06. 2014 akademický titul PhD. v študijnom odbore Občianske právo na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte. 
 
Tým sú splnené kvalifikačné predpoklady podľa čl. I Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa 
určujú kritéria na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 

2. Hodnotenie pedagogickej činnosti: 
 

a) Uchádzačka vykonáva pedagogickú činnosť počas doby  6 rokov od získania akademického 
titulu PhD. na ustanovený týždenný pracovný čas.  
 

 
V danom období uchádzačka viedla semináre a individuálne konzultácie v bakalárskom 
a magisterskom študijnom programe z predmetov: Pracovné právo I., Pracovné právo II., Pracovné 
právo III., Základy práva pre prírodovedcov II., Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, 
Pracovné právo (voliteľný predmet štátnej skúšky), Sociálnoprávna ochrana študenta, Základy 
antidiskriminačného práva, Student´s Social Protection. Súčasťou jej pedagogického pôsobenia je 
aj vedenie a oponovanie záverečných prác. V rámci svojho pôsobenia na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte (Katedre pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia) bola pravidelne členkou komisií pre obhajoby bakalárskych prác, magisterských prác, 
v komisiách pre štátne skúšky z predmetu Pracovné právo a Právo sociálneho zabezpečenia 
a v komisiách pre rigorózne skúšky v študijnom predmete Pracovné právo a Právo sociálneho 
zabezpečenia.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200425#paragraf-63.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200425#paragraf-63.odsek-7
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b) Uchádzačka je spoluautorkou nasledujúcich vysokoškolských učebníc:  
 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
 

ACB 1  
Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie / Marcel Dolobáč a kol.; recenzenti Andrea 
Olšovská, Miloš Lacko.[Selected Issues of Social Law of the European Union]. - 1. vydanie. - Košice : 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012. - 298. [18,8 AH]. - ISBN 9788070979778 (brož.). 
[DOLOBÁČ, Marcel (64%) - BARINKOVÁ, Milena (14%) - ŽUĽOVÁ, Jana (13% [2,44 AH]) - 
KOVALČÍKOVÁ, Martina (9%) ] 
 
ACB2  
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi / Jana Žuľová, Milena Barinková, Marcel Dolobáč ; 
recenzenti Milan Gavlas, Andrea Olšovská, Marta Thurzová.[Labour Law in the Notes with 
Examples]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. - 338 s. [17,18 AH]. - ISBN 9788081682803 
(viaz.).Kód vedného odboru: 070 
[ŽUĽOVÁ, Jana (59% [10 AH]) - BARINKOVÁ, Milena (35%) - DOLOBÁČ, Marcel (6%) ] 
 
ACB3 
Právne minimum - súkromnoprávne aspekty / Regina Hučková ... [et al.] ; recenzenti Mária 
Bujňáková, Martin Vernarský.[Legal minimum - private law aspects]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - 156 s. [13,04 AH]. - ISBN 9788081522970 (brož.). Projekt: 
Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach - RIFIV 26110230101Kód vedného odboru: 070 
[HUČKOVÁ, Regina (12%) - BAČÁROVÁ, Renáta (17%) - MOLNÁR, Peter (5%) - ČORBA, Jozef (12%) - 
ŽUĽOVÁ, Jana (12% [1,56 AH]) - DOLOBÁČ, Marcel (12%) - CAKOCI, Karin (15%) - ŠTRKOLEC, Miroslav 
(15%) ] 
 
ACB4 
Pracovné právo pre klinické vzdelávanie [elektronický zdroj] / Marek Švec, Jana Žuľová, Adam 
Madleňák ; recenzenti Andrea Olšovská, Marcel Dolobáč, Simona Schuszteková, Martin 
Bulla.[Labour Law for Clinical Education]. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - [10,5 AH], 
online. - Popis urobený 2.3.2017. - ISBN 9788081685217. - Spôsob prístupu: 
http://pravnekliniky.truni.sk/sites/default/files/pracovne_pravo_pre_klinicke_vzdelavanie.pdf. 
Kód vedného odboru: 070 
[ŠVEC, Marek (40%) - ŽUĽOVÁ, Jana (40% [4,2 AH]) - MADLEŇÁK, Adam (20%) ] 
 
ACB5 
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi / Jana Žuľová, Milena Barinková, Marcel Dolobáč ; 
recenzenti Milan Gavlas, Andrea Olšovská, Marta Thurzová.[Labor law in notions with examples. 
Second updated edition.]. - Druhé doplnené a aktualizované vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer, 
2017. - 414 s. [21,35 AH]. - ISBN 9788081686863 (brož.).Kód vedného odboru: 070  
[ŽUĽOVÁ, Jana (56% [2 AH]) - BARINKOVÁ, Milena (33%) - DOLOBÁČ, Marcel (11%) ] 
 
ACB6 
111 otázok a odpovedí o zdraví zamestnanca / Marcel Dolobáč ... [et al.] ; recenzenti Marek Švec, 
Miloš Lacko. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - 164 s. [8,77 AH]. 
- ISBN 9788081529320. Projekt: Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej 
spôsobilosti zamestnanca - APVV APVV-16-0002Kód vedného odboru: 070 
[DOLOBÁČ, Marcel (14%) - ŽUĽOVÁ, Jana (14%) [1,23 AH] - BARINKOVÁ, Milena (18%) - MINČIČOVÁ, 
Monika (25%) - KUNDRÁT, Ivan (15%) - SKOLODOVÁ, Katarína (14%) ] 
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3. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti: 
 

Habilitačná komisia konštatovala, že uchádzačka má veľmi dobrú publikačnú činnosť, o čom svedčí 
jej prehľad uvedený nižšie v tabuľke plnenia kritérií.  V tomto smere spĺňa požiadavky obsiahnuté v  
čl. III. Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritéria na získanie vedecko-pedagogických 
titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
Uchádzačka je autorkou jednej vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve. Je zároveň  
spoluautorkou štyroch vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a jednej 
vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve. Je autorkou a spoluautorkou 49 
pôvodných vedeckých prác, z ktorých 5 bolo vydaných v ostatných zahraničných časopisoch a 
zároveň je autorkou 69 odborných prác, z ktorých 67 bolo vydaných v domácich odborných 
časopisoch.  
  
Uchádzačka spĺňa aj kritérium ohlasov na svoje vedecké práce, a to z požadovaného celkového 
počtu 12 ohlasov eviduje 324 ohlasov, a v rámci kategórie ohlasov evidovaných v citačných 
databázach WoS a Scopus (v rámci ktorej sa akceptujú aj citácie v ostatných zahraničných 
publikáciách), má 40 ohlasov z požadovaných 2.  
 
Uchádzačka sa ako spoluriešiteľka podieľala na riešení 4 grantových projektov financovaných zo 
zdrojov VEGA, 2 grantových projektov financovaných zo zdrojov APVV a 2 projektov v rámci 
Vnútorného vedeckého grantového systému UPJŠ (VVGS UPJŠ). 
Medzinárodný rozmer svojej vedeckovýskumnej činnosti uchádzačka preukázala absolvovaním 2  
zahraničných študijných pobytov (Univerzita v Barcelone, Španielsko – 4 dni a Univerzita 
v Rzeszówe, Poľsko – 8 dní) a 1 študijno-pedagogického pobytu (Masarykova univerzita v Brne – 9 
dní). 
  
  
Tab. Plnenie kritérií 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu PhD. 

3 6 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 
texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 6 (21,43)1 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 21 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+20+3 6+49+692 

Počet výstupov kategórie A2 
0  

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 
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1 Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
2  Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť 
celkového počtu pôvodných vedeckých prác. 

3  Autorstvo jednej publikovanej monografie alebo monotematickej práce, pričom podiel uchádzača má byť 
v rozsahu najmenej 3 AH + autorstvo 20 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej 4 práce musia byť 
uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise alebo recenzovanom zahraničnom zborníku + 3 odborné 
práce v odborných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch 

4 Akceptujú sa všetky citácie v zahraničných publikáciách, aj mimo databáz WOS a SCOPUS. 
 

 
4. Hodnotenie splnenia podmienok na základe oponentských posudkov 

 
Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2021 
uskutočneného dištančnou formou za použitia videokonferenčnej techniky schválila oponentov 
habilitačnej práce v zložení: 
 

1. prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
2. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 
3. doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická 

fakulta. 
 

Predložené oponentské posudky sú kladné a tvoria prílohu habilitačného spisu. Všetci traja  oponenti 
v závere posudkov odporúčajú, po úspešnom priebehu habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej 
práce, udeliť uchádzačke vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania Občianske právo.  

 
III. 

Odborné posúdenie prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce 
 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku na tému: „Teoreticko-právne možnosti využiteľnosti 
umelej inteligencie v pracovnoprávnych vzťahoch“. V rámci prednášky stručne prezentovala koncept 
umelej inteligencie, aby následne mohla predstaviť výzvy, pred ktorými stojí právna regulácia umelej 
inteligencie. Uviedla, že v súčasnosti môžeme identifikovať približne päť až šesť okruhov právnych 
problémov umelej inteligencie, o ktorých sa diskutuje, pričom sa analyzuje najprv možnosť 
aplikovateľnosti platnej právnej úpravy a následne sa vyhodnocuje potreba vzniku novej právnej 
regulácie. V prednáške svoju pozornosť sústredila na jeden z problémových právnych okruhov, a to 
ochranu súkromia vzhľadom na to, že fungovanie umelej inteligencie je založené na analýze veľkého 
množstvá dát, vrátane osobných údajov. Uchádzačka objasnením dvoch konkrétnych modelových 
situácií demonštrovala využitie umelej inteligencie na súčasných pracoviskách a následne analyzovala 
právny rámec aplikovateľný na tieto situácie. Použitie umelej inteligencie pri rozhodovacích procesoch 
v rámci pracovnoprávnych vzťahoch zvyšuje pravdepodobnosť, že rozhodnutie bude založené výlučne 
na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, čím dochádza k uplatňovaniu právneho režimu 

Ohlasy spolu 12 324 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 
2 34+63 

4. Grantové projekty  - účasť na 
riešení 

2 84 
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všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej ako GDPR). V závere prednášky tak boli 
prezentované neuralgické ustanovenia GDPR chrániace osobné údaje pri využití umelej inteligencie 
a kritickej analýze bol podrobený čl. 22 GDPR. 

Habilitačná komisia sa zaoberala aj pripomienkami a závermi oponentských posudkov k habilitačnej 
práci vypracovanej na tému „Výber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest“. 
Konštatovala, že uchádzačka preukázala odborné zvládnutie problematiky v rámci odboru v ktorom sa 
uchádza o vedecko-pedagogický titul docent, ako aj kvalitu a komplexnosť prehľadu v rámci odboru 
občianske právo. 

Podľa názoru habilitačnej komisie boli reakcie uchádzačky na odporúčania a kritické pripomienky 
oponentov primerané, vecné, kultivované a osvedčili jej schopnosti a erudíciu vo vzťahu k danej 
problematike. Uchádzačka presvedčivým spôsobom argumentovala v prospech svojich vedeckých 
záverov. 

 
IV. 

Záver 

Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona č. 131/2002 Z .z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 
predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 
habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila pedagogickú a 
vedeckú činnosť uchádzačky. 

Na základe uvedeného a v súlade s §1 ods. 15 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor habilitačná komisia predkladá 
predsedovi Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke 
JUDr. Jane Žuľovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania Občianske právo. 

 
 

 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., v. r.  
predseda habilitačnej komisie  
   

 
 
 
V Košiciach, 18. júna 2021 


