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1.    PEDAGOGICKE AKTIVITY

Garant v študijnom odbore:   nie



Spolugarant v štuďjnom odbore : nie

Školiteľ doktorandského Štúdia v študijnom odbore:   nie

Počet doktorandov (prebiehajúci/ukončení): 0

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch):   12 rokov

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/ počet ukončených):

Bakalárske:       55/50
Diplomové:      58/53

Dizertačné: -

H.  .VEDECKOVYSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOS±

Vedeckémonografie:

AABI  Rekonceptualizácia  predmetu  regulácie  pracovného  práva  / Jana  Žuľová  ...  [et  al.]  ;
recenzenti  Marta  Thurzová,  Andrea  Olšovská.  -1.  vyd.  -Košice  :  Univerzita  Pavla  Jozefa

;vaífiärŔkižs#K?,?ähftJ.ino:185,o;.;o:o6,;-;ÉáBä::ľeo#ercch:.?::%;)%;-,'0:8%#k3I:83Ľ#í:o:8`tí;:;)6:
JANIČOVÁ, Eva (8%) - ŽOFčmovÁ, Vladimíra ( 10%) ]

AA82  Fomy  uskutočňovania  obecnej   samosprávy  /  Igor  Palúš   a  kol.   ;  recenzenti  Peter
Škultéty, Jiŕí Jirásek.  -  1. vyd. -Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šaíárika v Košiciach, 2018.  -

(;2;,:0;.'S8-lí3:6Č3:oj5vE#áodEo:rrazts|7:;,;,č-:oHVÉR.iooťšc#J,#Ľoasp(rláovo7o,1-'0ÁíoklíN,-Tlos:aT

AA83  0sobitné   kategórie   zamestnancov   /   Vladimíra   Žofčinová    ;    recenzenti   Milena
Barinková,   Martin   Vernarský.   -   1.   vyd.   -   Košice   :   Univerzita   Pavla   Jozefa   Šafärika   v
Košiciach,  2018.  -213  s.  [10,06  AH].  -ISBN  9788081526459.  [ŽOFČNOVÁ,  Vladimíra

( 100%) ]

Autorstvo, spoluautorstvo   vysokoškolské učel)nice,  učebné texty alebo odborná knižná
publikácia (ACA, ACB, BCI, BAA, BAB)

ACAI  Pracovné  právo  pre  neprávníkov /  Viktor  Križan,  Vladimíra  Žofčinová  ;  recenzentí
Milena Barinková,  Petr Húrka.  -1.  vyd.  -Plzeň  :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš  Čenčk,
2013.  -  207  s.  -ISBN  9788073804459  (brož.).[KRIŽAN,  Viktor  (76%)  -ŽOFČ"OVÁ,
Vladimíra (24%) ]

ACBI  Ekonomicko-právne aspekty podnikania (vybrané kapitoly) / Viktória Bobáková ...  [et
al.]  ;  recenzenti  Dana Kíseľáková,  Alžbeta  Suhányiová.  -1.  vyd.  -Košice  :  Univerzíta Pavla
Jozefa Šafärika v Košiciach,  2015.  -250  s.  -ISBN  9788081523014.  [BOBÁKOVÁ, Viktória

(17%)  -HRABOVSKÁ,  Zuzana  (21%)  -MIHALIKOVÁ,  Eva  (9%)  -VAĽOVSKÁ,  Zlata
(27%) -ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (26%) ]



BCII    Správne právo hmotné -osobítná časť (vybrané kapitoly) / Martin Vemarský ...  [et al.]
; recenzenti lgor Palúš,  Mária Kiovská.  -  1.  vyd.  - Košice  :  Univerzita Pavla Jozefá  Šafáríka v
Košiciach,  2012.  -366  s.  -ISBN  9788070979815  (brož.).  [VERNARSKÝ,  Martin  (40%)  -
MOLITORIS, Peter ( 13%) -GYURI, Róbert (37%) -ŽOFČINOVÁ, Vladimíra ( 10%) ]

BC12   Pracovnoprávne vzt'ahy vo verejnej  správe / Vladimíra Žoíčinová  ; receiizentí Milena
Barinková,   Martin   Vernarský.   -    1.   vyd.   ~   Košice   :   Univerzita   Pavla   Jozefa   Šafárika   v
Košicíach, 2013. -158  s.  -ISBN 9788081520648 @rož.).  [ŽOFČNOVÁ, Vladimíra (100%) ]

Vedecké   práce   v recenzovaných   časopisoch   alebo   recenzovaných   zbornĺkoch,   alebo
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADE,  ADF,
ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD)

ABD -2, ADE -6, ADF -8, AEC -3, ADM -3, AED -3, AFB -1, AFC -8, AFI) -16

Spolu: 50   ( v prílohe -evidencia publikačnej činnosti)

-z toho vydaných v zahraníčí: 20

-z toho vo svetovomjazyku:  12

-  z toho  výstupov  kategórie  A  (  publikácie  registrované  v databázach  WoS,Scopus)  impact
factor miním. 0,14  : 3 (+  1  v pi-ocese zaradenia do databázy Scopus)*
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Expertízna a posudzovateľská činnosť monografií a odbomých vedeckých prác (EDI): 2

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácii (FAI): 5

0hlasy na publikačnú činnosť: 60

-z toho zahraničné: 25

-z toho v databázach WoS, Scopus, ERIII +  11

V prílohe: evidencia publikačnej činnosti

lll. OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Vystúpenia na domácich vedeckých a odbomých konferenciách: 20

Vystúpenia na zahraničných vedeckých a odborných konferenciách:  11

Prednáškové pobyty v zahraničí: 4
2018 -Metropolitní univerzita v Prahe,
2018 - Panteion University Atény,
2017 -Metropolitní univerzita v Prahe,
2014 - Slezská univerzita v Opave)

Ostatné pobyty na zahraničných univerzitách:
20 I 5 - Študijný pobyt - Karlova univerzita v Prahe
2012 -študijný  pobyt -Hochschule  fiir ôffentliche  Verwaltung und  Finanzen  Ludwigsburg,
Nemecko



Členst`/o v záhraničných a domácich redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov:

Redakčná rada Územná samospráva (do 2012)
Redakčná rada Joumal of Public Policy and Administration (JPPA)
CERTIFICATE OF EDITORIAL B0ARD MEMBERSHIP

Členstvo vo vedeckých a odbomých výboroch vedeckých a odbomých konferencií:
2018 -Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom Štáte
2018 -Teória a prax verejnej správy
2017 -Fomy uskutočňovania obecnQj samosprávy
201 7 - Funkčný mestský región

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností: nie

Riešenie vedecko-výskumných úloh

Zoznam najvýznanmejších prQjektov výskumu a vývQja za celé doterajšie obdobie:

•   grant VEGA č.  1/0310/08 "Sociálna fimkcia v právnej úprave zdaňovania prĺjmov"

-   grant VEGA č.1/0833/10 Turópsky parlament, Rada Európskej únie a Národná

rada Slovenskej republiky ako rozhodovacie orgány občanov v SR"

•   grant VEGA č.1/0805/13  "Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov

na trhu práce v SlovenskQj republike"

•   grant VEGA č.1/0652/15  "Funkčný mestský región áko inovatívny prĺstup k

integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky

•   grant VEGA č.1/0340/17 "Fomy uskutočňovania obecnej samosprávy"

V. INÉ AKTIVITY
•   extemý poradca spoločnosti VERIAG DASHOFER, vydavatel'stvo s.r.o
•   lektorská  a  poradenská  činnosť  pre  Regionálne  vzdelávacie  cetnm  Východ  -

Košice, Prešov, Michalovce - oblasť pracovné právo pre obce a Školy
1   členka  Rady  prQjektu  s  názvom  „Stratégia  na  zmiernenie  sociálnej  exklúzie  v

Košickom kraj i".
•   predchádzqjúca spolupráca s EUROEDU si.o. -prQjekt KOMENIUM FÓRUM

Celoslovenské konférencie pre riaditeľov Škôl: materských, základných, stredných
v zriaďovateľskej pôsobnosti územnQj samosprávy aj súkromných

Podpis uchádzača: .

Dňa 4.4.2019


