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Téma habilitačnej prednášky: „Dovolenka a pracovné voľno rodičov z rodinných 

dôvodov v kontexte slovenskej a európskej legislatívy.“ 
 
Názov habilitačnej práce:  „Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi. Osobitné 

pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom 
pomere.“ 

 
Habilita čná komisia: 
 
Predseda: 
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta 
Členovia: 
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., UPJŠ Košice, Právnická fakulta 
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., UK Bratislava, Právnická fakulta 
 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., TU Trnava, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., UK Praha, Právnická fakulta, ČR 
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., UPJŠ Košice, Právnická fakulta 
 
 
Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzačky: 
 
  JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške na tému 
„Dovolenka a pracovné voľno rodičov z rodinných dôvodov v kontexte slovenskej a 
európskej legislatívy“ analyzovala problematiku zamestnaneckých práv, ktoré majú 
zamestnaní biologickí rodičia - matka a otec so statusom zamestnanca v súvislosti so 
starostlivosťou o dieťa. Ide o práva vo vzťahu k sociálnym udalostiam – tehotenstvo, pôrod, 
materstvo a rodičovstvo, pri ktorých je zamestnanec z hľadiska pracovného práva a práva 
sociálneho zabezpečenia zabezpečený poskytnutím ospravedlneného pracovného voľna 
a peňažným plnením. 

  V rámci habilitačnej prednášky sa uchádzačka zamerala na prezentáciu jednotlivých 
typov dovoleniek a v tejto súvislosti priblížila mieru ich využitia v jednotlivých krajinách 



 2

Európskej únie. Uplatnením metódy komparácie poukázala na špecifiká jednotlivých 
vnútroštátnych úprav v tejto oblasti. Uchádzačka neopomenula aktuálny stav v slovenskej 
právnej úprave a zdôraznila jej pozitíva, ako aj negatíva, a to ako z hľadiska legislatívnej 
úpravy, tak aj aplikačnej praxe. K niektorým problémom vyslovila svoj názor s možnosťou 
riešenia de lege ferenda. 

  Uchádzačka sa venovala nielen problematike poskytovania pracovného voľna 
z dôvodu starostlivosti o dieťa, ale pozornosť upriamila aj na problematiku finančnému 
zabezpečenia počas čerpania jednotlivých typov dovoleniek. 

  V súvislosti s potrebou prehĺbenia rovnováhy medzi pracovným a súkromným 
životom rodičov uchádzačka venovala osobitnú pozornosť smernici Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom 
rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Zdôraznila dôležitosť tohto dokumentu 
a poukázala na zmeny súvisiace so zabezpečením individuálnych práv pri poskytovaní 
otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a opatrovateľskej dovolenky. 

Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno 
hodnotiť pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, prehľadnosti 
a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na už uvedené, habilitačná komisia i 
prítomní oponenti hodnotia jednoznačne pozitívne odbornú a formálnu stránku habilitačnej 
prednášky JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. prednesenej na tému „Dovolenka a 
pracovné voľno rodičov z rodinných dôvodov v kontexte slovenskej a európskej 
legislatívy.“.  

Uchádzačka svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli 
podložené tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázala náležitú 
pedagogickú a vedeckú spôsobilosť v študijnom odbore právo v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania Pracovné právo.  

 
    

Zhodnotenie habilitačnej práce:   
 

V predloženej habilitačnej práci pod názvom „Rovnaké zaobchádzanie so ženami 
a mužmi. Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere.“ 
si autorka JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. stanovila dva ciele. V prvej časti habilitačnej 
práce sa zaoberala problémom rovnosti žien a mužov a jej legislatívnej úpravy vo všeobecnej 
rovine a v druhej časti sa zamerala na vedeckú analýzu problému tehotných žien a matiek 
v pracovnom pomere.  

Habilitačná práce je rozdelená do troch základných kapitol, za nosné možno 
považovať prvé dve kapitoly. V prvej časti sa autorka zamerala na rovnosť žien a mužov 
v celej šírke ich pracovného života včítane problému rodovej rovnosti. Podstatu tvorí analýza 
právnych prameňov práva EÚ, prameňov Rady Európy a prameňov Medzinárodnej 
organizácie práva. V druhej nosnej časti habilitačnej práce sa autorka zaoberala výlučne  
pracovnoprávnymi aspektmi osobitného právneho postavenia tehotných žien a matiek. 
Autorka analyzovala legislatívne pojmy tehotná zamestnankyňa, dojčiaca zamestnankyňa,  
osamelý zamestnanec. V tretej časti sa autorka skôr zamerala na mimoprávne otázky, ktoré sú 
skôr sociologickým náčrtom vzťahujúcim sa k pracovnému uplatneniu žien.  

Autorka v práci odbore spojila výklad právnych predpisov s praktickou časťou. 
Jednotlivé časti habilitačnej práce tvoria logický celok, práca je napísaná zrozumiteľne 
s relevantne vysokým počtom domácich a zahraničných literárnych prameňov.  Autorka pri 



 3

spracovaní témy habilitačnej práce použila metódy analýzy, syntézy a komparácie, na základe 
ktorých navrhuje množstvo konkrétnych návrhov de lege ferenda.  

Na pripomienky a námety oponentov uchádzačka reagovala pohotovo, kompetentne 
a so znalosťou veci. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlila svoje názory a vecne 
reagovala na diskusiu. Všetky tri predložené písomné oponentské posudky boli kladné 
a odporúčajúce.  

 Na záver prítomná habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce konštatovali, že 
habilitačná práca JUDr. PhDr. Silvie Trľovej, PhD. na tému „Rovnaké zaobchádzanie so 
ženami a mužmi. Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom 
pomere.“ splnila kritériá určené pre tento druh kvalifikačných prác.  

 
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzačky: 
 

Pedagogická prax JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. zahŕňa viac ako desať rokov 
pedagogickej praxe od získania akademického titulu PhD. v študijnom odbore 3.4.6. pracovné 
právo na TU v Trnave, Právnickej fakulte v roku 2009. Od septembra 2003 je nepretržite až 
doteraz zamestnaná na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu na 
ustanovený týždenný pracovný čas na Katedre informačných systémov. Fakulta managementu 
UK v Bratislave nemá samostatnú katedru práva, vyučované predmety z oblasti práva spadajú 
pod Katedru informačných systémov.  

Od roku 2003  ako asistentka na uvedenej fakulte vyučovala povinné predmety Úvod 
do štúdia práva (1. roč. bakalárskeho štúdia), Pracovné právo (3. roč. bakalárskeho štúdia) a 
Obchodné právo (2. a 3. roč. bakalárskeho štúdia). V rokoch 2005 a 2006 vyučovala 
predmety Business Law a Labour Law (2. a 3. roč. bakalárskeho štúdia) pre študentov 
Erasmus+  v anglickom jazyku. Od roku 2005 ako odborná asistentka učila v rámci 
pedagogickej činnosti povinné predmety Pracovné právo, Obchodné právo I., Obchodné 
právo II. (2. a 3. roč. bakalárskeho štúdia). Od roku 2015 vyučuje ďalšie dva výberové 
predmety Zákonník práce – prípadové štúdie a Poisťovacie systémy z právneho pohľadu (1. 
roč. magisterského štúdia). Zároveň je členkou komisie pre štátne a rigorózne skúšky fakulty 
na 1. stupni vysokoškolského štúdia a vedie a oponuje záverečné práce (bakalárske, 
diplomové a rigorózne). 

JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti orientuje na oblasť 
pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a obchodné právo. Preferuje najmä oblasť 
pracovného práva, primárne sa venuje problematike individuálnych pracovnoprávnych 
vzťahov. Venuje sa aktuálnym otázkam pracovnoprávnej legislatívy a problémom aplikačnej 
praxe s akcentom na postavenie zamestnancov a zamestnávateľov v individuálnych 
pracovnoprávnych vzťahoch. Je autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých vedeckých prác 
zameraných aj na otázky vzdelávania, prekážok v práci, nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania. V ostatnom čase svoju pozornosť venuje špeciálne aj postaveniu osobitných 
kategórií zamestnancov. Vzhľadom na je profesionálne zaradenie a pôsobenie na UK, Fakulte 
managementu, majú niektoré jej vedecké a odborné práce interdisciplinárny charakter, 
poukazuje v nich na úzke prepojenie práva a manažmentu.  
 Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa JUDr. Treľová podieľala a podieľa na 
riešení štyroch   vedeckovýskumných projektoch v pozícii členky riešiteľského kolektívu, a to 
jedného projektu APVV a jedného projektu VEGA riešených na TU v Trnave, Právnickej 
fakulte a dvoch projektov pre Európsku komisiu riešených na UK v Bratislave, Fakulte 
managementu typu „Justice Programme of the European Commission“ pod názvom INFORM 
a PRESENT. 
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Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a odborných seminárov 
doma i v zahraničí.  

Z dôvodu kvalifikačného rastu, prehĺbenia už nadobudnutých znalostí v oblasti práva 
a získavania odborných vedomostí z oblasti pracovného práva JUDr. Treľová absolvovala dva  
zahraničné študijné pobyty v súhrnnom trvaní 20 pracovných dní na Právnickej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe, ČR.  

Publikačné výstupy JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. k dátumu podania žiadosti (16. 
10. 2019) zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú autorstvo 
jednej a spoluautorstvo troch vedeckých monografií publikovaných v zahraničných 
vydavateľstvách, autorstvo dvoch a spoluautorstvo štyroch vysokoškolských učebníc 
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Je autorkou alebo spoluautorkou viac 
ako 85 pôvodných vedeckých prác, z toho vedecké práce publikované v domácich (13)  
a zahraničných recenzovaných časopisoch (5), jednej vedeckej práce publikovanej 
v zahraničnom časopise registrovanom v databáze WOS a mnoho ďalších vedeckých prác 
publikovaných v domácich a zahraničných recenzovaných zborníkoch, šiestich odborných 
prác.  JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. získala k dátumu podania žiadosti o začatie 
habilitačného konania spolu 163 ohlasov, z toho 76  ohlasov v domácich a  87 ohlasov 
v zahraničných publikáciách. Z celkového počtu ohlasov a citácií zaznamenala 33 citácií 
registrovaných v citačných indexoch WOS alebo SCOPUS.   

Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí  16. januára 2020 potvrdila, že 
uchádzačka splnila všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 
požadované TU v Trnave, Právnickou fakultou.  

Na záver možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné 
a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. PhDr. Silvie Treľovej, PhD. v 
 plnom rozsahu spĺňajú všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na 
Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.  

 

 
Čestné prehlásenie: 

Predsedníčka habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzačka predložila čestné 
prehlásenie o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzačky sa nachádza 
v habilitačnom spise. 

 
 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:   2 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:  2                

Počet vydaných hlasovacích lístkov:    4 

Počet platných hlasovacích lístkov:      4  

Hlasovanie: súhlasím:  4 

   nesúhlasím:  0 
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Návrh habilita čnej komisie:  
 

Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačke JUDr. PhDr. 
Silvii Treľovej, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“  v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania pracovné právo (pôvodný študijný odbor 3.4.6. pracovné právo).  

 
 

V Trnave 7. júla 2020 
 

Habilita čná komisia: 

Predseda: 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.                         ........bola prítomná............................ 

Členovia: 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.                                  .......ospravedlnila neúčasť................ 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.                                       ........bol prítomný............................. 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.                               ........bola prítomná............................. 

prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.                                      ......ospravedlnila neúčasť.................. 

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.                                    ..........bol prítomný............................ 

 

 


