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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  
 

d o c .  J U D r .  B c .  M i r i a m  L a c l a v í k o v á ,  P h D .  
 
 
Vzdelanie: 
1994 – 1999  Právnická fakulta UK v Bratislave, magister práv, Mgr. 
2002  Právnická fakulta TU v Trnave, rigorózna skúška, doktor práv, JUDr. 
2000 – 2005  Právnická fakulta TU v Trnave, doktorandské štúdium vo vednom odbore 

občianske právo, prestup na odbor teória štátu a práva 
2007  Právnická fakulta TU v Trnave, udelenie vedecko-akademickej hodnosti 

„philosophiae doctor“ vo vednom odbore doktorandského štúdia 68-02-9 teória 
štátu a práva 

16. februára 2011  habilitačná prednáška „Právne postavenie manželky a vdovy v premenách 
vekov na našom území“ a obhajoba habilitačnej práce „Formovanie 
majetkových vzťahov medzi manželmi (od počiatkov uhorského štátu do prvej 
československej kodifikácie rodinného práva)“ 

31. marec 2011     rozhodnutie Vedeckej rady PF TU o udelení vedecko-pedagogického titulu 
docent, účinnosť dekrétu od 1. 4. 2011 

2016 - 2021 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, študijný odbor: filozofia, 
študijný program: filozofia, ukončené bakalárske štúdiu, Bc.  

15. 4. 2021      inauguračná prednáška na tému: Dieťa ochrany hodné? Sociálno-právny status 
a ochrana záujmov dieťaťa v prvých decéniách 20. storočia na online zasadnutí 
Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty. 

23. 9. 2021      rozhodnutie Vedeckej rady TU v Trnave o schválení návrhu na vymenovanie 
za profesorku v odbore HIK Teória a dejiny štátu a práva 

 
 
 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie 
1999 – doteraz      Trnavská univerzita Trnava, Právnická fakulta, Katedra dejín práva, 

vysokoškolská  učiteľka (vedenie seminárov, prednášok z predmetov 
Dejiny práva na území Slovenska, Pramene práva na území Slovenska 
v historickom priereze, Metodológia vedeckej práce, Metodologické 
praktikum z dejín štátu a práva); prednášky v rámci Univerzity tretieho 
veku – Trnavská univerzita v Trnave 

júl 2011                 funkčné miesto docenta na Katedre dejín práva PF TU Trnava 
2005 – 2007        členka Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
2011 – 2013         predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave 
2015 – 2017         predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave 
2017 – 2019         predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave 
2019 – 2021         predsedníčka Akademického senátu TU, Právnickej fakulty 
2021 – 2023         predsedníčka Akademického senátu  TU, Právnickej fakulty 
2016 - 2021      členka Akademického senátu TU 
2021 – doteraz členka Akademického senátu TU 
 
 
Významné pracoviská 
1999 – doteraz  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva 
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Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch (výber): 
 
1. Frankfurt am Main, SRN, 8.-13.7.2001 – pozvanie na letnú školu Európskych právnych 

dejín („5. Sommerkurs für europäische Rechtsgeschichte“), organizovaná Inštitútom 
Maxa Plancka pre Európske právne dejiny (pozvaný referát nepublikovaný), udelený 
certifikát Max Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main 

2. Kraków, Poľsko, 30. máj – 1. jún 2004 – 4th International Academic Conference „State 
and Society in the 21st Century“, pozvaný referát „Codification and Unification Efforts in 
the Area of Private (Civil) Law in Slovakia and Poland (1918 – 1938) 

3. Frankfurt am Main, SRN, 7. - 10. júl 2005  – sympózium „Rechtsprechung 
osteuropäischer Gerichte bis zum Zweiten Weltkrieg“, pozvanie, organizátor Max-Planck-
Institut für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main 

4. Brno, Česká republika, 26.-28.9.2005 - V. medzinárodný napoleonský kongres Evropa 
1805, organizátor Československá napoleonská spoločnosť v Brne a Katedra dejín štátu 
a práva PF MU v Brne, pozvaný príspevok 

5. Plzeň, Česká republika, 21.–23.9. 2006 – stretnutie zástupcov katedier právnych dejín 
právnických fakúlt Slovenskej a Českej republiky spojené s medzinárodnou vedeckou 
konferenciou, organizátor Západočeská univerzita v Plzni, pozvaný príspevok  

6. Plzeň, ČR, 12.-14.1.2011, medzinárodné kolokvium „Kodifikační geneze soukromého 
práva a jeji myšlenkové zázemí“, organizátor Fakulta právnická ZČU Plzen, Katedra 
právních dějin, pozvaný príspevok (spoluautor Dr. Švecová A.) 

7. Wisla, Poľsko, 9.-10. 6. 2011, konferencia „Free Movement of Goods and Persons across 
the Polish – Czech and Slovak Border in context ofthe EU Law, organizátor Uniwersytet 
Slaski Katowice, Wydzial Prawa i Administracji, pozvaný príspevok (spoluautor 
Berdisová Lucia) 

8. Brno, ČR, 15. 9. 2011, konferencia „Vývoj soukromého práva na území České republiky“, 
organizátor Právnická fakulta MU Brno, Katedra dějin státu a práva, pozvaný príspevok 
(spoluautor Švecová Adriána) 

9. Zabrze, Poľsko, 19. – 20. 11. 2015, medzinárodná vedecká konferencia - international 
scientific conference „Systemy reprezentacji i parlametaryzm w Europie Średkowej w 
rozwoju historycznym“, organizátor Polska akademia nauk – PAN, oddzial Katowice 
a Polskie Towarzystwo Historyczne – oddzial Katowice, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Ústavno-právny relativizmus postavenia Podkarpatskej Rusi 1920 – 
1938. (spoluautori: Mosný, P., Siskovič, Š., PF TU Trnava).  

10. Brno, ČR, 10. – 11. 11. 2016, X. ročník medzinárodnej konferencie „Dny práva 2016“, 
organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii „Právní obyčej“, pozvaný príspevok na 
tému: Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy. (spoluautor Švecová, A., 
PF TU Trnava). 

11. Zabrze, Poľsko, 17. – 18. 11. 2016, medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultura 
Europy Środkowej“ na tému: Rola arystokracji w Europie Šrodkowej ze szczególnym 
uwzglednieniem Górnego Ślaska, organizátor Polska akademia nauk – PAN, oddzial 
Katowice a Polskie Towarzystwo Historyczne – oddzial Katowice, aktívna účasť, 
pozvaný príspevok na tému: Majetkové vzťahy medzi šľachtickými manželmi v Uhorsku 
s prihliadnutím na inštitút obvenenia. 

12. Plzeň, ČR, 25. – 26. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Právo v běhu času“, 
organizátor Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Formovanie ochrany práv zamestnanca. 
(spoluautor: Olšovská, A., PF TU Trnava). 
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13. Zabrze, Poľsko, 16. – 17. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia Kultura Europy 
Środkowej na tému „Praca, jej rola i funkcje społoczne na przestrzeni wieków w 
kontekście Europy Środkowej“, organizátor Miestny úrad v Zabrze, Poľská akadémia 
vied, odbor v Katowiciach, Polskie Towarzystwo Historyczne, oddelenie v Katowiciach, 
aktívna účasť, I.  príspevok na tému: Presadenie a právne zakotvenie osobitných 
pracovných podmienok žien a mládeže v historickom vývoji. (spoluautor: Olšovská, A., 
PF TU Trnava 

14. Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou 
lublinského vojvodu prof. Prezmyslawa Czarnka pod názvom „Prawa i wolności 
człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human 
Rights and Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia, 
organizátor Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického 
práva a administratívy, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta 
Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity 
v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie vied a spoluorganizátor TU v Trnave, Právnická 
fakulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Protection of the rights to life in the 
law of Slovakia. (spoluautorka a prednášajúca: JUDr. Lanczová, denná doktorandka, PF 
TU Trnava) 

15. Praha, ČR, 26. – 29. 10. 2018, mezioborová konference o počátcích Československé 
republiky „Na prahu nové doby“, organizátor Ústav státu a práva AV ČR v spolupráci 
s Ústavom štátu a práva SAV, Univerzita Karolova Praha – Filozofická fakulta 
a Filosofický ústav AV ČR, Ústav právních dějin PF UK Praha a Ústav dějin umění AV 
ČR, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Starostlivosť o dieťa v cudzej 
starostlivosti a dieťa nemanželské v rámcoch právnej úpravy platnej na Slovensku 
v období medzivojnovej Československej republiky. (spoluautorka: Švecová, A., PF TU 
Trnava) 

16. Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019, medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou 
lublinského vojvodu prof. Prezmyslawa Czarnka pod názvom „Biezpiećenstwo prawne 
dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji Europejskiej: Polska, 
Slowacja, Ukraina, Niemcy“ organizátor Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Legislative Efforts of Child Protection in the 
First Half of the 20th Century. (spoluautorka Švecová, A., PF TU Trnava) 

17. Krakov, Poľsko, 7. 10. 2021, online medzinárodný webinár na tému „Difficult Heritage: 
Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918- 1939)“, 
organizovaný v rámci riešenia medzinárodného projektu podporeného Vyšehradským 
fondom, hlavný organizátor Jagelonská univerzita v Krakove, Poľsko; spoluorganizátori: 
Západočeská univerzita v Plzni, ČR,  Univerzita v Segede, Maďarsko a Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na tému: Successful 
unification of the institute of adoption in the interwar Czechoslovakia (spoluautor Tomin, 
M., PF TU Trnava externý doktorand, prednášajúci: Mgr. Tomin) 

18. Praha, Česká republika. 01.12. – 02. 12. 2021, medzinárodná vedecká konferencia na 
tému: „Proměny právního postavení ženy v průběhu historie“, organizátor: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na tému: „Dve strany jednej mince – 
úbohá alebo veselá vdova? Právne postavenie vdovy v súkromnom práve konca 19. 
a prvej polovice 20. storočia“ (spoluautorka doc. A. Švecová, PF TU Trnava)  

 
  
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch  (výber): 
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1. Smolenice, 17. a 18.9.2002 – pozvaný referát - medzinárodná vedecká konferencia VII. 
Lubyho právnické dni – Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie, organizátor Nadácia 
Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave (publikovaný referát Zabezpečenie 
pohľadávok zriadením záložného práva v historickom vývoji) 

2. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, dva pozvané príspevky, 
publikované 

3. Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia Európske výzvy súčasného 
právneho vývoja, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 

4. Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok 

5. Bratislava, 2.6.2006 – medzinárodná vedecká právno-historická konferencia Štát a právo 
v r. 1848-1918, organizátori Bratislavská vysoká škola práva a Katedra dejín štátu a práva 
Právnickej fakulty MU v Brne, pozvaný príspevok 

6. 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 (spoluautor JUDr. Olšovská) 

7. 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 (spoluautor JUDr. A. Olšovská), uverejnený v zborníku 

8. Trnava, 23.-24.9.2010 – prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dies Iuris 
Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, sekcia Tvorba práva v historickom 
kontexte – rímskoprávna a kánonická koncepcia, organizátor Právnická fakulta TU 
Trnava, pozvaný príspevok (spoluautorstvo s JUDr. Švecovou). 

9. Trnava, 01. 06. 2012, on-line vedecká konferencia  „Reformná optimalizácia výučby dejín 
štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie“, aktívna účasť, pozvaný príspevok 
(spoluautor P. Mosný). Publikovaný zborník s recenzovanými príspevkami. 

10. Banská Bystrica, 4. – 6. 3. 2015, medzinárodná vedecká konferencia, pod záštitou dekana 
PrF UMB prof. Mamojku na tému: „Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej 
svetovej vojny“, organizovaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, 
organizátor Právnická fakulta UMB B. Bystrica, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému: Prvky povojnového obnovovania právno-demokratického postavenia obyvateľstva 
v Československu v pomere k vojnovej autoritárskej dobe. (spoluautor Mosný, P., PF TU 
Trnava) 

11. Bratislava, 5. 11. 2015, konferencia „Vojna a vojenstvo v práve“, organizátor PF UK 
Bratislava, Katedra dejín práva a právnej komparatistiky, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: „Veľká vojna a jej vplyv na formovanie československého štátu a jeho 
právneho poriadku.“(spoluautor Siskovič, Š., PF TU Trnava). 

12. Banská Bystrica, 17. – 18. 3. 2016, medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou 
dekana právnickej fakulty prof. Mamojku na tému „Civilnoprávne inštitúty a ich 
historická reflexia vo svetle moderných rekodifikácií“, organizátor PF UMB B. Bystrica, 
Univerzita Warminsko-Mazurská v Olsztyne, Poľsko a APZ Bratislava, aktívna účasť, 
pozvaný príspevok na tému „Genéza ochrany práv zamestnanca“ (spoluautor Olšovská, 
A.,  PF TU Trnava).  

13. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 23. 9. 
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2016 - aktívna účasť v sekcii č. 10: Právnohistorické trendy a výhľady, pozvaný príspevok 
na tému: Cesta ku kodifikácii pracovného práva (1945-1965). 

14. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor 
KPPaPSZ PF TU Trnava v rámci projektu VEGA č. 1/0423/14, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému „Právno-historický pohľad na ústavné východiská úpravy pracovného 
práva v 20. storočí“. 

15. Trnava, 9.11.2016 vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou 1956 Rok maďarskej 
slobody konané pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej 
Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave 
(1997) „Naši priatelia- naši susedia“ organizované v spolupráci s Maďarským inštitútom 
v Bratislave (aktívna účasť – prednesený príspevok na tému: Trnavská univerzita 
v Trnave a jej právnická fakulta – historické korene a dosah jej odkazu pre súčasnosť), 
členka vedeckého výboru kolokvia 

16. Vígľaš, 23.-24.11. 2016, II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrické 
dni práva“, organizátor PF UMB B. Bystrica, Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Právno-historický pohľad na politiku zamestnanosti v Československu 
(1945-1965). (spoluautor Olšovská, A., PF TU Trnava 

17. Banská Bystrica, 15. – 16. 3. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Banskobystrická 
škola právnych dejín“ 3. ročník na tému „Ľudské práva včera a dnes. Pôvod a význam 
ľudských práv a ich ochrana v právnej teórii i praxi“. Organizátor UMB B. Bystrica, 
Právnická fakulta, pozvaný príspevok na tému „Právo na prácu versus robotizácia 
spoločnosti (ľudská bytosť versus robot)“, (spoluautorka Olšovská, A., PF TU Trnava). 

18. Trnava, 15. – 30. 6. 2017, on-line vedecká konferencia „Etika, slušnosť a spravodlivosť 
v práve“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Slušné 
pracovné podmienky detí (Vývoj ochranného zákonodarstva na území Slovenska), 
spoluautor: Olšovská, A., PF TU Trnava 

19. Bratislava, 29. – 30. 6. 2017, V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov 
a postdoktorandov na tému: Právne tradície strednej a východnej Európy, organizátor PF 
UK Bratislava (KPDaPr.Kom.  a KRKCP), aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Vznik manželstva na počiatku 20. storočia a tradície vidieckej komunity. 

20. 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: Nové technológie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
(spoluautorka Olšovská, A. PF TU Trnava). 

21. Trnava, 30. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 
a náboženských spoločností – história a súčasnosť“, organizátor Ústav pre právne otázky 
náboženskej slobody PF TU Trnava, Katedra cirkevných dejín a cirkevného práva 
Cyrilometodskej teologickej fakulty UP Olomouca a Ústav pre konfesné právo a štátno-
cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode v rámci riešenia projektu 
VEGA 1/0254/16, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Kongrua ako právny základ 
odmeňovania duchovných v práve platnom na Slovensku v období I. ČSR. (spoluautorka 
Švecová, A., PF TU Trnava) 

22. Bratislava, 22. – 23. 2. 2018, medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické 
fórum 2018 (Bratislava Legal Forum 2018) organizovaná pod záštitou predsedníčky ÚS 
SR Dr. Macejkovej a pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR a založenia Ústavného 
súdu SR, téma plenárneho zasadnutia v 13 tematických sekciách pod názvom: Súdnictvo 
ako grant hodnôt demokratického a právneho štátu,   organizátor UK Bratislava, 
Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii č. 3 Vznik Československa v roku 1918 
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a osobnosti právnej vedy, pozvaný príspevok na tému: Augustín Ráth a jeho dielo Otáznik 
k zbieraniu slovenského obyčajového práva.  

23. Bratislava, 16. – 17. 5. 2018, vedecká konferencia „Formovanie štátnych orgánov 
v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR“, organizátor Slovenský národný archív, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Pozícia Ministerstva s plnou mocou pre správu 
Slovenska a jeho činnosť (právno-historická analýza).  

24. Trnava, 31.5.-1.6.2018, medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou dekanky PF TU 
Trnava pod názvom „6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov, 
organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť v panelovej diskusii na 
tému „Vízia a budúcnosť právnych dejín.“ 

25. Bratislava, 6. 6. 2018, workshop na tému: Hospodárske právne dejiny, organizátor PF UK 
Bratislava, aktívna účasť v diskusii. 

26. 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 dejiny práva na tému „Štát a právo v prevratových súkoliach času“, pozvaný 
príspevok na tému: Inštitucionálny základ starostlivosti o deti a mládež na Slovensku 
v prelomovom období I. ČSR na príklade okresných starostlivostí o mládež. 
(spoluautorka: Švecová, A., PF TU Trnava) 

27. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Európa a mimoeurópsky svet: 
kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku doc. 
Železkovovej, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Rétorické umenie v starovekom Grécku (Epideiktické reči filozofa 
a rétora Gorgia z Leontín).  

28. Banská Bystrica, 18. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „VII. slovensko-české 
stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, romanistiky 
a príbuzných vedných odborov)“, organizovaná Katedrou dejín štátu a práva PF UMB 
v Banskej Bystrici, aktívna účasť, príspevok na tému: Inštitucionálna premena 
starostlivosti o dieťa na Slovensku v čase I. ČSR podľa činnosti Inštruktorátu sociálnej 
pečlivosti o mládež.  (spoluautorka Švecová, A., PF TU Trnava) 

29. Trnava, 5. 12. 2019,  medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky trestného 
práva“, organizovaná KTPaK PF TU Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 
1/0764/17, aktívna účasť, príspevok na tému: Mládež v trestnoprávnej legislatíve a praxi 
medzivojnového Slovenska.  (spoluautorka Švecová, A., PF TU Trnava) 

30. Trnava, 15. – 30. 5. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Secular State“, 
organizátor Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, Právnickej fakulty, aktívna 
účasť, pozvaný príspevok na tému: Sekularizácia a manželské právo na území Slovenska 
(koniec 19. a prvá polovica 20. Storočia /Secularization and matrimonial law in Slovakia 
(end of the 19th and the first half of the 20th century) 

 
 
 
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch 
(výber): 
1. Frankfurt am Main, SRN, 26.-29. november 2004 - workshop „Juristische Ausbildung in 

Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg [Právnické vzdelávanie vo východnej Európe do 
prvej svetovej vojny], súčasť medzinárodného vedeckovýskumného projektu 
„Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers“, koordinátor 
projektu Max-Planck-Institut fűr europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, účasť 
na pozvanie 
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2. Kraków, Poľsko, 5.–8. september 2005 – medzinárodná vedecká konferencia „Separation 
of powers and parlamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice“ konaná 
spoločne s 56. zasadnutím Medzinárodného výboru pre históriu zastupiteľských 
a parlamentných inštitúcií (ICHRPI), účasť 

3. Praha, Česká republika, 24.4.2006 – kolokvium k vybraným otázkam návrhu nového 
občianskeho zákonníka ČR, organizátor Ústav štátu a práva Akadémie vied ČR, účasť 

4. Brno, Česká republika, 19.9.2006 – 2. ročník medzinárodnej konferencie „Symbol 
a symbolika v práve“, organizátor Katedra teórie práva a katedra právnych dejín 
Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Akadémia heraldických náuk českej 
republiky, o.s., účasť   

5. Olomouc, ČR, 2.-3. 6. 2011, medzinárodná vedecká konferencia „200 let ABGB – od 
kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva“, organizátor PF UP Olomouc pri 
príležitosti 20. výročia novodobého založenia univerzity, účasť 

6. Olomouc, ČR, 11.09.-13.09 2011, 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
„Olomoucké debaty mladých právníků 2011“, téma: „Právo a umenie“ organizátor 
Právnická fakulta UP Olomouc pri príležitosti 20. výročia obnovenia právnického učenia 
v Olomouci, účasť 

 
 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch (výber): 
1. Smolenice, 16.-17.9.2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho 

právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, organizátor 
Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave 

2. Modra-Harmónia, 14.-21.11.2004 - účasť na jesennej škole „Pramene práva: Quid iuris po 
vstupe do Európskej únie“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so 
Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000 

3. Trenčianske Teplice-Omšenie, 19.–20.9.2005 – „Postavenie a práva poškodeného 
v trestnom konaní“. Seminár organizovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v spolupráci 
s Justičnou akadémiou a Pomoc obetiam násilia – Victim Suppert Slovakia.   

4. Modra-Harmónia, 11.-19.11.2005 - účasť na jesennej škole „(Ne)rovnosť a 
rovnoprávnosť“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským 
národným podporným výborom EUROPA 2000 a Friedrich Ebert Stiftung 

5. Modra-Harmónia, 16.-24.11.2006 - účasť na jesennej škole práva „Občianstvo: európsky 
problém“, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so Slovenským národným 
podporným výborom EUROPA 2000 a Friedrich Ebert Stiftung 

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, 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, 26. 3. 2011, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, moderátorka III. bloku teoreticko-
historickej sekcie, účasť 

9. Trnava, 27. 3. 2015, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta,  účasť v sekcii: Teoreticko-
historická, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 
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10. Častá - Papiernička,  10. – 12. 3. 2016, 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2016“, organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta, účasť, pozvanie na 
odborné vedenie sekcie rímskeho práva a právnych dejín na tému: Vývoj procesných 
pravidiel a princípov, Osoby a osobnosti v právnych dejinách, členka organizačného 
a vedeckého výboru.  

11. Trnava, 27. – 28. 5. 2016, 18. konferencia právnych romanistov SR a ČR na tému: 
Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum,  organizátor Katedra rímskeho 
a cirkevného práva PF TU Trnava, účasť 

12. Trnava, 9. 6. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Financovanie cirkví 
a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax“, organizátor TU Trnava, PF, 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, riešený v rámci projektu VEGA 1/0254/16,  
účasť 

13. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – právne 
postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor Ústav pre 
právne otázky náboženskej slobody pri PF TU Trnava a Ústav pre konfesné právo 
a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, v rámci 
riešenia projektu VEGA 1/0254/16,  účasť 

14. Trnava, 3. 4. 2017, odborné podujatie (diskusné fórum) na tému: Požiadavky justičnej 
praxe na vzdelávanie právnikov, organizátor PF TU Trnava, účasť 

15. Trnava, 1. 6. 2017, workshop s prednáškou na tému: „Hermeneutika – problém 
interpretácie“, prednáška doc. Mgr. Ladislava Tkáčika, OFCCap, Ph.D.U., účasť 

16. Trnava, 16. 6. 2017, workshop s prednáškou na tému: „Kritické myslenie“, prednáška 
prof. Mgr. Andreja Démutha, PhD., účasť 

17. 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 

18. Vígľaš, Banská Bystrica, 23. – 24. 11. 2017, III. ročník - medzinárodná vedecká 
konferencia organizovaná pod záštitou dekana PF UMB B. Bystrica „Banskobystrické 
zámocké dni práva“ na tému „Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví 
a súčasnej potreby ich synergie“, organizátor PF UMB  Banská Bystrica, pasívna účasť 

19. Bratislava, 20. – 21. 2. 2018, vedecká konferencia „Nastolenie komunistického režimu 
v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky pre spoločnosť“, pod záštitou 
predsedu NR SR A. Danka, organizátor Ústav pamäti národa a Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, účasť 

20. Trnava, 16. 3. 2018, workshop „Krása a jej kognitívne aspekty“, organizátor PF TU 
Trnava, účasť 

21. Trnava, 23. 3, 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť,  

22. Trnava, 6. 4. 2018, workshop „Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov Ústavného 
súdu“, organizátor PF TU Trnava a Nadácia Konráda Adenauera, účasť 

23. Trnava, 11. 4. 2018, odborná prednáška „Štátna bezpečnosť – vznik, organizácia a činnosť 
tajnej polície na Slovensku v rokoch 1945 až 1989“, organizátor PF TU Trnava, účasť 

24. Trnava, 19. 4. 2018, prednáška „Etická vs. právna normativita“, organizátor PF TU 
Trnava, účasť 

25. Trnava, 8. 2. 2019, medzinárodná vedecká konferencia – International Scientific 
Conference „Registration of Churches and Religious Societies – yes, but how?“ 
organizovaná v rámci riešenia projektu Vyšehradského fondu No 21730060 pod názvom 
Registration of Churches and Religious Societies“, spoluorganizátor PF TU Trnava, účasť 
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26. Bratislava, 22. – 23. 5. 2019, konferencia „Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti 
v Uhorsku / Slovensku v období modernizácie“, organizátor Historický ústav SAV 
a Slovenská historická spoločnosť pri SAV, účasť 

27. Trnava, 29. 3. 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie, školiteľka, 

28. Trnava, 27. 3. 2020, Vedecká on-line konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 

29. Trnava, 24. 3. 2021, on-line odborná prednáška Mgr. Mateja Beráneka, PhD., (Slovenské 
národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry: Múzeum holokaustu v Seredi), téma 
prednášky: „Ženy z prvých transportov“, účasť 
 

 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
 

 školiteľka v študijnom odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte 
TU v Trnave, od r. 2011 

 školiteľka v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo na TU v Trnave, Právnickej 
fakulte (máj 2019 - schválenie vo VR TU, PF v rámci sumarizácie a aktualizácie) 

 
 
školiteľka:  
  
1. školiteľka doktoranda externej formy štúdia JUDr. Petra Babku (na PF TU Trnava) 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, názov práce: „Formovanie úpravy 
vlastníctva a nájmu k bytu na Slovensku od roku 1948“, úspešná obhajoba: 05.10.2011,  

2. školiteľka doktoranda dennej formy štúdia Mgr. Štefana Siskoviča (na PF TU Trnava) 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,  názov práce „Územná samospráva 
v prvej ČSR na Slovensku (s dôrazom na judikatúru a právnu vedu)“ (od 01. septembra 
2011- 22. 8. 2014 - úspešná obhajoba) 

3. školiteľka doktorandky dennej formy štúdia Mgr. Ingrid Lanczovej (na PF TU Trnava), 
študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov práce: „Vplyv kánonického práva na 
vývoj rodinného práva na území Slovenska (problematika zániku manželstva inter vivos)“, 
od ak. roka 2015/2016 (školiteľka od 10. 5. 2016 – 27. 6. 2018 – úspešná obhajoba). 

4. školiteľka doktorandky externej formy štúdia Mgr. Viery Valkovej (na PF TU Trnava) 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,  názov práce: „Zánik manželstva v 
ľudovodemokratickej a socialistickej spoločnosti (1949-1989)“, (od 1. septembra 2015 – 
26. 8. 2020  – úspešná obhajoba) 

5. školiteľka doktorandky dennej formy štúdia Mgr. Moniky Martiškovej (na PF TU 
Trnava), študijný program teória a dejiny štátu a práva, názov práce: „Sudca ako tvorca 
práva? (právno-teoretická a právno-historická reflexia)“, (od 1. septembra 2016 -  26. 6.  
2019 – úspešná obhajoba) ; (školiteľ konzulant – Mgr. Káčer) 

6. školiteľka doktoranda externej formy štúdia Mgr. Michala Tomina (na PF TU Trnava), 
študijný program teória a dejiny štátu a práva, (od 2. septembra 2020) 

 
 
Oponentka dizertačných prác: 
- oponentka dizertačnej práce JUDr. Rudolfa Kasinca na tému „Pramene práva v európskej 

právnej kultúre“ v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, (PF UK 
Bratislava), menovanie máj 2012, obhajoba 29.11.2012. 
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- oponentka dizertačnej práce JUDr. Veroniky Kubrikovej na tému „Trestný zákon ČSSR 
z roku 1961“ v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, (PF UK Bratislava), 
menovanie júl 2013, obhajoba 23.01.2014. 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Andrey Kluknavskej na tému „Vývoj československého 
trestného práva v rokoch 1948 - 1961“ v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 
a práva, (PF UK Bratislava), menovanie december 2014, obhajoba 02. 07. 2015. 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Jána Sombatiho na tému „Vývoj inštitútu vlastníckeho 
práva na Slovensku v rokoch 1918-1950“ v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 
a práva na PF UK Bratislava, menovanie september 2015, obhajoba 11. 02. 2016. 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Alexandry Letkovej na tému „Národný súd – 
interpretácia a aplikácia retribučného nariadenia SNR 33/1945“, v študijnom odbore 3.4.2. 
teória a dejiny štátu a práva na PF UK Bratislava, menovanie február 2017, obhajoba 
8.3.2017. 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Petry Havlíčkové, doktorandka na PF MU Brno, na 
tému „Vývoj místní správy v Jihlavě 1850 – 1990“, študijný program Teoretické právni 
vědy, menovanie október 2017, neúspešná obhajoba 25. 1. 2018 – I. termín;  

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Petry Havlíčkové, doktorandka na PF MU Brno, na 
tému „Vývoj místní správy v Jihlavě 1850 – 1990“, študijný program Teoretické právni 
vědy, menovanie november 2018 – II. termín – opravný, negatívny posudok 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Kataríny Bavlšíkovej, doktorandka PF UK Bratislava, 
študijný program teória a dejiny štátu a práva, téma práce: „Právne postavenie 
príslušníkov chorvátskej národnostnej menšiny na území Slovenska“, menovanie jún 
2019,  obhajoba 1. 7. 2019, 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Zuzany Tomovej, doktorandka PF UK Bratislava, 
študijný program Teória a dejiny štátu a práva, téma práce: „Právne postavenie a činnosť 
Slovenskej národnej banky v kontexte slovensko-nemeckých vzťahov v období rokov 
1939 až 1945“, menovanie december 2019, obhajoba 14. 8. 2020 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Lenky Martincovej, doktorandka PF UK Bratislava, 
študijný odbor 30. právo, téma práce: „Zánik obchodného práva v Československu po 2. 
svetovej vojne a prechod k príkazovému hospodárstvu“, menovanie jún 2020, obhajoba 
14. 8. 2020 

 
 
Členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 
 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mareka Káčera (PF TU Trnava) v št. 

odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (30.6.2011) 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Tomáša Buchtu, LL.M. (PF TU 

Trnava) v št. odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (19.8.2011) 
- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mateja Pekarika (PF TU 

Trnava) v študijnom odbore  3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (30.09.2011) 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Petra Babku (PF TU Trnava) 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (05.10.2011) 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Jany Ďurechovej (PF TU Trnava) 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (05.10.2011) 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Mgr. Pavla Sojku (PF TU Trnava) 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (17.4.2012) 
- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Veroniky Kleňovej (PF TU Trnava) 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva ( 23.4.2012) 
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- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Marcela Vysockého (PF TU Trnava) 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (24.9.2012) 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Róberta Bardača, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: „Aplikácia práva 
vyššími súdmi“, úspešná obhajoba 22. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Ondreja Ľahkého, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: „Právna istota“, 
úspešná obhajoba 22. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva na PF TU Trnava, téma práce: „Územná 
samospráva v prvej ČSR na Slovensku (s dôrazom na judikatúru a právnu vedu)“, úspešná 
obhajoba 22. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Michala Kačániho, doktorand na PF 
UK Bratislava, študijný program teória a dejiny štátu a práva, menovanie júl 2015, 
úspešná obhajoba 24. 8. 2015. 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Evy Repkovej, na PF TU 
Trnava, denná forma, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 
25. 8. 2015. 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Rastislava Dlugoša na tému: Rýnsky 
spolok, na PF TU Trnava, externá forma, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, 
úspešná obhajoba 25. 8. 2015. 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD., 
téma práce: Vývoj právnej terminológie staroslovienskeho práva západných Slovanov“, 
na PF TU Trnava, externá forma štúdia, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, 
obhajoba 18. 11. 2015. 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce doktoranda Mgr. Romana Nemca, na PF 
UK Bratislava, téma: „Vývoj právnej úpravy notárstva v Československu v rokoch 1949 – 
1989“,  študijný program teória a dejiny štátu a práva, menovanie jún 2016, obhajoba júl 
2016 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Tomáša Kohúta, téma: 
Štátnohistorickoprávne postavenie ombudsmana ako inštitútu práva v krajinách Európy“,  
na  PF TU Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, obhajoba 18. 8. 2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Márie Sumkovej, téma: Teoreticko-
právne aspekty určenia imperatívnych noriem a ich vplyv na právnu prax“,  na  PF TU 
Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, obhajoba 18. 8. 2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Martina Floriša, téma: Historický 
vývoj právneho postavenia Apoštolskej stolice v medzinárodných vzťahoch“,  na  PF TU 
Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, obhajoba 18. 8. 2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Róberta Kutiša, LL.M., téma: 
Efektívna regulácia kyberpriestoru, na  PF TU Trnava, študijný program Teória a dejiny 
štátu a práva, obhajoba 21.9.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Richarda Bednárika, téma: Prístup 
k obsahu a predmetom duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti, na PF TU 
Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, obhajoba 21.9.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Miroslava Kadúca, téma: 
Komparácia referenda v ústavách členských štátov EÚ“, na PF TU Trnava, študijný 
program Teória a dejiny štátu a práva, obhajoba 08.03.2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Evy Puškárovej, téma: Obmedzenie 
slobody prejavu ako prejavu militantnej demokracie“, na PF TU Trnava, študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 28.06.2017 
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- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Barbory Maliarovej, téma: Dynamika 
vzniku a uznávania štátov v medzinárodnom spoločenstve, na PF TU Trnava, študijný 
program Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 21.08.2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mag. Iur. Viktora Vaculčíka, LL.M.,  
téma: Obmedzenie základných práv a slobôd, na PF TU Trnava, študijný program Teória 
a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 21.08.2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Heleny Martiniakovej Baldovskej,  
téma: Vzťah práva a morálky v súčasnom právnom myslení, na PF TU Trnava, študijný 
program Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 21.08.2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. M. Matulníka, téma: Kritériá 
spôsobilosti pre výkon funkcie ústavného sudcu, na PF TU Trnava, študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva, úspešná obhajoba 31.08.2021 

 
Dizertačné skúšky – členstvo, oponentka: 

 

- oponentka písomnej práce k dizertačnej skúške Mgr. Kataríny Bavlšíkovej „Právne 
postavenie chorvátskej národnostnej menšiny na území Slovenska“, študijný program 
teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, menovanie marec 2018 

- členka komisie – skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Zuzany Tomovej, 
študijný program teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, menovanie marec 
2018 

- oponentka písomnej práce k dizertačnej skúške JUDr. Ivy Dudášovej „Majetkovoprávne 
a rodinnoprávne postavenie ženy v kontexte Code Civil a na území Slovenska v 20. 
storočí“, študijný program teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, menovanie 
máj 2021 

-  
 
 
Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 
- účasť v habilitačnom konaní ako oponentka habilitačnej práce v rámci habilitačného 

konania JUDr. Vojtecha Vladára, PhD. (PF TU Trnava); téma práce: Remedia spolii 
v stredovekom kánonickom práve,  15.05. 2014 (habilitácia) 

- účasť v habilitačnom konaní ako oponentka habilitačnej práce v rámci habilitačného 
konania JUDr. Petra Vyšného, PhD. (PF TU Trnava) v študijnom odbore teória a dejiny 
štátu a práva; téma práce: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. 
(Náčrt problematiky); menovanie júl 2014, konanie habilitačnej prednášky a obhajoby 
habilitačnej práce 11. 11. 2014 

- účasť v habilitačnom konaní ako členka habilitačnej komisie v rámci habilitačného 
konania JUDr. Renaty Veselej, Ph.D. (na PF UK Bratislava) v študijnom odbore teória 
a dejiny štátu a práva; téma práce: Vybrané historické zdroje současného rodinného práva; 
menovanie december 2014, konanie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 
dňa 19. 5. 2015. 

- účasť v habilitačnom konaní ako oponentka habilitačnej práce v rámci habilitačného 
konania JUDr. Ivany Šoškovej, PhD. (externá uchádzačka z UMB B. Bystrica) , téma 
habilitačnej práce: „Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie 
československého rodinného práva 1949“, v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 
a práva na UK Bratislava, Právnickej fakulte, menovanie marec 2017, habilitácia 18. 5. 
2017 . 
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Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
 

Zahraničné projekty (spoluriešiteľka) :  
1.  Spoluúčasť na riešení medzinárodného projektu „Legal cultures of modern eastern 
 Europe. Traditions and Transfers“, „Rechtskulturen des modernen Osteuropa. 
 Traditionen und Transfers“, obdobie riešenia 10/2004 -10/2005, zadávateľ projektu 
 Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgesschichte, Frankfurt, Nemecko 
 zastúpený prof. Dr. Marie Theres Fögen,  pozícia - spoluriešiteľka 
  
2. Spoluúčasť na riešení medzinárodného projektu Vyšehradského fondu - projekt „Free 
 movement of goods and persons across borders - legal differences and similarities 
 (LEGDAS)“, číslo žiadosti 21120067, obdobie riešenia rok 2011- 2012, hlavný 
 riešiteľ Law and Administration Faculty of the Silesian University, Katowice, Poľsko.  
 Projekt bol financovaný Medzinárodným Vyšehradským fondom a PF TU Trnava bola 
 spoluriešiteľom projektu za Slovensko, pozícia – spoluriešiteľka 
 
3.    International Visegrad Fund in respect of the project Continuity and Discontinuity of Pre-

war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939) pursuant to Contract on the 
Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s. Visegrad Grant 
No. 22030159. Hlavný riešiteľ: Jagielonská univerzita v Krakowe, Poľsko, doba riešenia:  
02/2021 – 07/2022, PF TU - ako partnerská organizácia, od roku 2021 členka 
riešiteľského kolektívu 
Názov projektu: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918-1939) 
Grantová schéma: International Visegrad Fund 
Číslo projektu: 22030159 
Doba riešenia: 2021 
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 
Zodpovedný riešiteľ (organizácia, meno): Jagellonská univerzita (Krakow, Poľsko) 
 

Účasť na riešení projektov v rámci výziev z operačných programov: 
1. Projekt č. ITMS 26110230051 financovaný v rámci Operačného programu          

„Vzdelávanie“ pod s názvom „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa 
univerzitnom vzdelávaní“, obdobie riešenia 06/2010 – 05/2013 predložený v rámci 
výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO (koordinátorka projektu za TU v Trnave, Právnickú 
fakultu JUDr. Natália Štefanková, PhD.), pozícia – členka riešiteľského kolektívu. 
 

Domáce projekty – VEGA/KEGA (zodpovedná riešiteľka/zástupkyňa zodpovedného/nej 
riešiteľa/ky /):  

VEGA 
1. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/3814/06 pod názvom „Miesto, postavenie a význam 

prameňov práva a ich uplatnenie v rámci kontinentálneho právneho systému 
v historickom priereze“, doba riešenia 12/2006 –  12/2008, pozícia - zodpovedná 
riešiteľka  

2. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0105/03 pod názvom „Vývoj práva na Slovensku (na 
území Slovenska) so zameraním na uplatnenie inštitútu recepcie práva“, doba riešenia 
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01/2003 – 12/2005, (zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.), pozícia – 
zástupkyňa zodpovedného riešiteľa 

3. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0062/10 pod názvom „Postavenie a uplatnenie 
prameňov práva v historickoprávnom vývoji na území Slovenska“, doba riešenia 01/ 
2010 – 12/2011, (zodpovedná riešiteľka JUDr. Mgr. Adriana  Švecová, PhD.), pozícia 
– zástupkyňa zodpovednej riešiteľky 

4. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0423/14 pod názvom „Zákonník práce a jeho možné 
variácie“, doba riešenia 01/2014 – 12/2016, (zodpovedná  riešiteľka doc. Mgr. JUDr. 
Andrea Olšovská, PhD.), pozícia - zástupkyňa zodpovednej riešiteľky 

 
KEGA 

1. Projekt KEGA MŠVVaŠ SR č. 003-TTU-4/2012 pod  názvom „Formácia 
podnikateľských schopností študentov spojená s reformou optimalizáciou výučby 
dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov“, doba riešenia 2012 – 2014, 
(zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.), pozícia - zástupkyňa  
zodpovedného riešiteľa 
 

Domáce projekty – VEGA/KEGA (členka riešiteľského kolektívu):  

VEGA 

1. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/2606/05 pod názvom „Právo cenných papierov“, doba 
riešenia 01/2005 – 12/2007, (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jan Lazar, DrSc.), pozícia 
- členka riešiteľského kolektívu 

   
2. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/3778/06 pod názvom „Právo obchodných spoločností“, 

doba riešenia 01/2006 – 12/2008, (zodpovedný riešiteľ JUDr. Alexander Škrinár, CSc.), 
pozícia - členka riešiteľského kolektívu 

 
3. Projekt  VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0729/10 pod názvom „Sociálne riziká a základné 

ľudské práva – výzvy pre pracovné právo 21. storočia“, doba riešenia 01/2010 – 
12/2011, (zodpovedná riešiteľka JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.), pozícia - členka 
riešiteľského kolektívu 

 
4. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0275/11 pod názvom „Súdy a tvorba práva – 

hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva“, doba riešenia 01/2011 – 12/2013, 
(zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD, LL.M.) .), pozícia - 
členka riešiteľského kolektívu 

 
5. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č.  1/0549/15 pod názvom „Právne postavenie Židov  na 

území Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané 
oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom  kontexte“,  doba riešenia 01/2015 -
12/2018, (zodpovedný riešiteľ JUDr. Ján Drgo, PhD., od roku 2017 prof. JUDr. Mosný, 
CSc.), pozícia - členka riešiteľského kolektívu 

 
6. Projekt VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0018/19 pod názvom „Renesancia zabudnutých a 

znovu obnovených inštitútov dedičského práva na Slovensku“, doba riešenia 01/2019 – 
12/2022, (zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD.), pozícia - 
členka riešiteľského kolektívu 
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KEGA 
 

1. Projekt KEGA MŠVVaŠ SR pod názvom „Nová koncepcia výučby predmetu 
Slovenské právne dejiny a jej zabezpečenie učebnými pomôckami“, doba riešenia 
01/2003 – 12/2006, (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Jozef Klimko, CSc., PF UK), 
pozícia - členka riešiteľského kolektívu   

2. Projekt KEGA MŠVVaŠ SR č. 3/7445/09 pod názvom „Tvorba bakalárskeho 
a magisterského študijného programu „Európske a medzinárodné právo v anglickom 
jazyku“, doba riešenia 2009-2011, (zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena 
Barancová, DrSc.), pozícia - členka riešiteľského kolektívu 

 

Domáce projekty – APVV (členka riešiteľského kolektívu):  
1. Projekt TU v Trnave, Právnickej fakulty APVV-0068-11, doba riešenia 07/2012-
 12/2015 pod názvom „Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v 
 pracovnom práve“, (zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.), 
 pozícia - členka riešiteľského kolektívu 
2.  Projekt TU v Trnave, Právnickej fakulty APVV-0562-11, doba riešenia 07/2012-
 12/2015 pod názvom „Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva“ 
 (zodpovedný riešiteľ  doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD, LL.M.), pozícia - 
 členka riešiteľského kolektívu  
3.  Projekt TU v Trnave, Právnickej fakulty APVV-15-0066 pod názvom „Nové 
 technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca“, doba riešenia: 07/2016 – 
 06/2019,  (zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.), pozícia - 
 členka riešiteľského kolektívu 
4.  Projekt TU v Trnave, Právnickej fakulty APVV-18-0443 pod názvom „Prieniky        
 pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)“, doba riešenia 
 07/2019 – 06/2022, (zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.), 
 pozícia - členka riešiteľského kolektívu 
5.  Projekt TU v Trnave, Právnickej fakulty APVV-19-0050 pod názvom „Trestnoprávna 
 ochrana slobody“, doba riešenia 07/2020 – 06/2024, (zodpovedná riešiteľka doc. 
 JUDr. Eva Szabová, PhD.), pozícia - členka riešiteľského kolektívu 
 
Projekty z rozpočtu TU v Trnave (zodpovedná riešiteľka) : (1) 
 
1.  Grantová komisia Trnavskej univerzity v Trnave udelila grant TU v Trnave č. 
 21/TU/2018, publikovanie monografie, doba riešenia  06/2018 – 09/2019, pozícia 
– zodpovedná riešiteľka 
 
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
1. Členka organizácie „The European Society for History of Law, Brno, ČR, od r. 2009 - 
doteraz 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 

1. členka komisie pre prijímacie konanie na bakalársky študijný program „Právo“ na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte, od 1. 1. 2017 
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2. Členka odborovej komisie doktorandského študijného programu  Teória a dejiny štátu 
a práva v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte 
TU v Trnave, od r. 2011 – 2019, od 2019 – iba externá forma – do 2021 

3. členka subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Teória 
a dejiny štátu a práva (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 

4. Spolugarant študijného programu teória a dejiny štátu a práva  v 3. stupni štúdia 
(PhD.) na TU v Trnave, Právnickej fakulte, od roku 2019 – iba externá forma 

5. spolugarant habilitačného a vymenúvacieho konania na PF TU Trnava v odbore HIK 
Teória a dejiny štátu a práva 

6. členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu 
a práva na Právnickej fakulte UK Bratislava (od máj 2014 do marec 2019) 

7. členka komisie č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia 
Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA), účinnosť od 1. 10. 
2016, vymenovanie ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR (dekrét zo dňa 15. 
8.2016) - prvé funkčné obdobie 2016 - 2020), druhé funkčné obdobie (2021 - 2025) 

8. členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava, členstvo od jún 2017 
9. vymenovaná za „kandidáta na člena výberovej komisie“, vymenovanie MS SR, 

ministerka Lucia Žitňanská, menovanie 29. 9. 2017 podľa § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

10. členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Občianske právo na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte, menovanie dekanom fakulty od 1. 9. 2017 – do 2021 

11. členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program ústavné právo na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte (máj 2019 – do máj 2021) 

12. „Posudzovateľka“ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, zapísaná do 
zoznamu posudzovateľov  na základe uznesenia výkonnej rady SAAVŠ, od máj 2020 

13. členka Pracovnej skupiny pre implementáciu štandardov pre vnútorný systém na 
Trnavskej univerzite v Trnave, menovanie október 2020 

14. predsedníčka Komisie pre hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti a habilitačných 
a inauguračných konaní na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, ako 
poradného orgánu dekana fakulty (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana TU 
v Trnave, Právnickej fakulty č. 7/2021 zo dňa 28. 5. 2021), menovanie október 2021 

 
 
 

Členstvo vo vedeckých radách: 
 
- členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, menovanie od 

15. 4. 2015 – do 14. 4. 2019, menovanie II. funkčné obdobie od 15. 4. 2019 – 14.4.2023 
- členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, I. funkčné obdobie, schválenie v AS 

TU, od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 
 
Členstvo v redakčných radách: 
- tajomníčka redakčnej rady Ročenky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (od 

roku 2005 – 2007) 
- členka „vedeckej rady“ vydavateľstva Wolters Kluwer Bratislava (od 2017 - doteraz) 
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- hlavná redaktorka a členka redakčnej rady FORUM IURIS EUROPEAUM – recenzovaný 
časopis pre právnu vedu, vydavateľ PF TU Trnava,  ISSN 1339-4401, od čísla 4/2016/Nr. 
2 (od 2016 – členka redakčnej rady; od 08/2020 – hlavná redaktorka)  

- členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého recenzovaného časopisu „Central 
European Journal of Labour Law and Personnel Management“, ktorý vydáva Asociácia 
pracovného práva v SR  – Labour Law Association of the Slovak republic so sídlom 
Trnava, SR. ISSN 2644-4542 (on line), ISSN 2644-4917 (print) 

- členka redakčnej rady Ročenky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  Acta 
Universitatis Tyrnaviensis Iuridica ISBN 978-80-568-0163-5 (od r. 2018 - doteraz) 

- členka redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého recenzovaného časopisu 
„Societas et iurisprudentia“, časopis zameraný na právne otázky n interdisciplinárnych 
súvislostiach, vydavateľ PF TU Trnava, ISSN 1339-5467 (on line) (od 2020 doteraz). 

 
 
 
 
Organizácia vedeckej činnosti a vedeckých podujatí: 
1. Trnava, 26. 3. 2011, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, moderátorka III. bloku teoreticko-
historickej sekcie, moderovanie v rámci sekcie. 

2. organizácia on-line medzinárodnej vedeckej konferencie - Trnava, 01. 06. 2012, on-line 
vedecká konferencia  „Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy 
pre 21. storočie“. Publikovaný zborník s recenzovanými príspevkami. 

3. organizácia on-line medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava, 10. 4. 2014, on-line 
medzinárodná vedecká konferencia na tému Quid leges sine moribus? (Metamorfózy 
vývoja štátu a práva v dejinách“, konferencia je venovaná príležitosti významného 
životného jubilea popredného predstaviteľa slovenskej právnohistorickej vedy prof. Petra 
Mosného, organizátor TU Trnava, PF, Katedra dejín práva. Publikovaný zborník 
s recenzovanými príspevkami. 

4. organizácia on-line medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava, 09. 11. 2015, on-line 
medzinárodná vedecká konferencia na tému „Právno-historické trendy a výhľady I.“ , 
členka organizačného a vedeckého výboru konferencie 

5. Častá - Papiernička,  10. – 12. 3. 2016, 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2016“, organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta, účasť, pozvanie na 
odborné vedenie sekcie rímskeho práva a právnych dejín na tému: Vývoj procesných 
pravidiel a princípov, Osoby a osobnosti v právnych dejinách.  

6. Trnava, 6. 10. 2016, vedecká konferencia „Úvahy o pracovnom práve“, organizátor 
KPPaPSZ PF TU Trnava v rámci projektu VEGA č. 1/0423/14, členka vedeckého 
a organizačného výboru konferencie  

7. Trnava, 9.11.2016 vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou 1956 Rok maďarskej 
slobody konané pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej 
Trnavskej univerzity (1667) a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave 
(1997) „Naši priatelia- naši susedia“ organizované v spolupráci s Maďarským inštitútom 
v Bratislave (aktívna účasť – prednesený príspevok na tému: Trnavská univerzita 
v Trnave a jej právnická fakulta – historické korene a dosah jej odkazu pre súčasnosť), 
členka vedeckého výboru kolokvia 

8. Častá - Papiernička,  30. 3. – 1. 4. 2017, 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2017“, organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta, účasť, pozvanie na 
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garantovanie a odborné vedenie sekcie právnych dejín „Križovatky a zlomy 
v záväzkovom práve“. 

9. Bratislava, 29. – 30. 6. 2017, V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov 
a postdoktorandov na tému: Právne tradície strednej a východnej Európy, organizátor PF 
UK Bratislava (KPDaPr.Kom.  a KRKCP), aktívna účasť, členka vedeckého výboru 
konferencie 

10. Trnava, 15. – 30. 06. 2017, on-line vedecká konferencia „Etika, slušnosť a spravodlivosť 
v práve“, organizátor PF TU Trnava, členka vedeckého výboru konferencie 

11. Trnava, 01.07. – 30. 08. 2017, on-line vedecká konferencia „Pramene práva“, organizátor 
PF TU Trnava, členka vedeckého výboru konferencie 

12. Trnava, 02/2018 -  menovanie za členku organizačného výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Trnavské právnické dni 2018 na tému „Právny štát- medzi vedou a umením“, 
menovanie február 2018, termín konferencie: 20. – 21. 9. 2018 

13. Trnava, 23. 3, 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 

14. Častá - Papiernička,  12. – 14. 4. 2018, 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2018“, organizátor UK Bratislava, Právnická fakulta, účasť, pozvanie na 
garantovanie a odborné vedenie sekcie právnych dejín, teórie práva a rímskeho 
a kánonického práva „Mýty o práve, mýty v práve“ 

15. Trnava, 29. 3, 2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 

16. Trnava, 27. 3. 2020, Vedecká on-line konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 

17. Trnava, 20. 3. 2021, Vedecká on-line konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, účasť, členka vedeckého výboru konferencie 

 
 
Najvýznamnejšie výsledky a prínos k popularizácii vedy: 
1. júl 2004 - prizvanie na spoluprácu na riešenie dlhodobého medzinárodného 

vedeckovýskumného projektu „Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und 
Transfers“ riaditeľkou Max-Planck-Institut fűr europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt 
am Main (Prof. Dr. Marie Theres Főgen), r. 2004 - 2005  

2. jún 2017 – udelenie „Pamätnej medaily Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
– Pacta sunt servanda“ pri príležitosti vzácneho jubilea – 350. výročia starobylej 
Právnickej fakulty TU v Trnave, za dlhoročnú pedagogickú činnosť PF TU v Trnave 
a prínos pre rozvoj právnej vzdelanosti na Slovensku. Udelila dekanka PF TU doc. 
Olšovská. 

3. október 2017 – udelenie jubilejnej medaily Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 
25. výročia obnovenia činnosti TU v Trnave, udelenie rektorom na slávnostnej akadémii 
TU dňa 12. 10. 2017 

4. august 2020 – pozvanie zo strany RTVS na nakrúcanie televíznej relácie SK Dejiny na 
tému Detský svet – Dieťa v prvej ČSR. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na 
Slovensku – odvysielanie relácie: 05. 10.2020  

5. apríl 2021 – pozvanie zo strany RTVS na nakrúcanie televíznej relácie SK Dejiny na tému 
Nové ženy – emancipácia - odvysielanie relácie: 10. 05. 2021 

6. január 2022 - pozvanie zo strany RTVS na nakrúcanie televíznej relácie SK Dejiny na 
tému Dejiny očkovania. 
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Vyžiadané prednášky: 
 
- Trnava, 3.11.2017 – vyžiadaná prednáška „Štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopady na 

trhu práce – požiadavky na zmenu vo vzdelávacom sstéme Priemyslu 4.0 alebo ako sa 
môžeme poučiť z histórie vzdelávania?“, organizátori Asociácia pracovného práva spolu 
s Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie 
v SR a PF TU Trnava, pre akademickú obec a pozvaných hostí 

- Trnava, 4. 10. 2018 – vyžiadaná prednáška „Právnické vzdelávanie na starobylej TU“, 
prednáška v rámci Dňa Právnickej fakulty TU, organizátor PF TU Trnava, pre študentov, 
akademickú obec a pozvaných hostí 

- Bratislava, 5. 12. 2019 – vyžiadaná prednáška „Právnické vzdelávanie a historická 
právnická fakulta v Trnave“ spoločne s doc. JUDr. PhDr. Adriánou Švecovou, PhD., 
prednáška v rámci cyklu „Prednášky právnych historikov“, ktoré organizuje Katedra 
právnych dejín a právnej komparatistiky PF UK v Bratislave v spolupráci so Sekciou pre 
právne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti. Miesto: Klub dekana na UK 
v Bratislave, stará budova na Šafárikovom námestí. 

- Plzeň, ČR, 28. 11. 2019 – vyžiadaná prednáška na tému „Starostlivosť o dieťa 
v podmienkach I. ČSR na Slovensku“, organizátor Fakulta právnická Západočeské 
univerzity v Plzni, miesto a čas: 28. 11. 2019, budova FPR ZČU, miestnosť PC 210 
(spoločná prednáška s doc. JUDr. PhDr. Adriánou Švecovou, PhD., PF TU Trnava). 

- Trnava, 4. 3. 2020 – vyžiadaná prednáška na tému „Dieťa medzivojnového Slovenska“, 
spojená s prezentáciou rovnomennej knihy „Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná 
sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa.“, 
organizátor Univerzitná knižnica TU v Trnave a TU, Právnická fakulta, 
(spoluprednášajúca Švecová, A., PF TU). 

 
 
 
Študijné a vedecké pobyty: 

– február 2003 – na základe pozvania z r. 2002 udelenie štipendia Jagelonskou 
univerzitou v Krakowe na mesačný študijný pobyt 

– apríl 2004 – na základe pozvania z r. 2003 udelenie štipendia Jagelonskou univerzitou 
v Krakowe na mesačný študijný pobyt 

– Brno, Česká republika, 11.-20.9.2006 – týždenný študijný pobyt na pozvanie na 
Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne 

– Olomouc, Česká republika – pozvanie na prednáškový a študijný pobyt v čase od 1. 9 
– 30. 9. 2011, z toho v programe ERASMUS – učiteľské mobility v čase od 1.-15.9. 
2011, na Univerzite Palackého v Olomouci, Katedra teórie práva a právnych dejín. 

– Plzeň, ČR, 28. – 30. 11. 2019 – odborný pobyt na Fakulte právnickej Západočeskej 
univerzity v Plzni, v jeho rámci uskutočnená vyžiadaná prednáška (28. 11. 2019) na 
tému „Sociálněprávní postavení ditěte v medziválečném Slovensku“ a účasť na 
v odbornej diskusii v rámci vedeckého kolokvia „Služba v cizím vojsku: případ čs. 
brigády pro Izrael“ (29. 11.2019) 

 
 
 
Ďalšie vzdelávanie: 
- Trnava, 01 – 02/2017 - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania v Trnave v dňoch 26. – 27. 1. 2017 a 14.  – 15. 2. 2017, téma: 
„Participatívne postupy vo vzdelávaní dospelých“, udelilo PDCS, o. z. Partners for 
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Democratic Change Slovakia, Bratislava. Odborný obsah v predmetovej skladbe: Príprava 
trénerov – štýly, metódy a techniky trénovania v rozsahu 16 hodín, zisťovanie 
vzdelávacích potrieb, dizajny tréningov a nástroje evaluácie tréningov v rozsahu 16 hodín. 
(Ďalšie vzdelávanie podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

- Trnava, 1. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému 
„Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a 
„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (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, 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 a 4. 6. 2021, on-line vzdelávanie na tému „Modriny na duši I.“ a „Modriny na 
duši II.“, organizátor TU, Právnická fakulta, lektorka Mgr. Mariana Kováčová, PhD., 
Centrum Slniečko, Nitra. Rozsah vzdelávania 12 akademických hodín. Obsah vzdelávania: 
Syndróm CSA; Vhodné a nevhodné postupy pri podozrení na sexuálne zneužívanie 
a psychické týranie dieťaťa; Sekundárna viktimizácia; Multidisciplinárna spolupráca; 
Prípadové štúdie; Skríningové metódy pri identifikácii sy CAN a CSA. Účasť - osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávania. 

- Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu 
v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod názvom „Generace 
Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická fakulta, lektor Mgr. 
Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 vyučovacích hodín. 

- Trnava, 5. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia na tému „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 
vyučovacie hodiny) a „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (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, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia na tému „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ 
(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. (certifikát) 

 
 
 
Recenzovanie vedeckých prác, monografií, učebníc, zborníkov (výber): 
2009, recenzentka: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku (A. Švecová, T. Gábriš), 

vydavateľstvo Aleš Čeněk, s. r. o. Plzeň, r. 2009, ISBN 978-80-7380-161-8 
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2011, recenzentka: Československé právne dejiny (1918-1992), učebnica PEVš Bratislava, 
autori: Vojáček-Kolárik-Gábriš, 1. vyd. – Bratislava. Eurokódex, s.r.o. 2011, 424 s., 
ISBN: 978-80-89447-42-8 

2010, recenzentka: HORÁK ,O. (ed.): O vlastnictví. Jaromír Sedláček. Vydavateľ:  Olomouc, 
Katedra teorie práva a právních dějin PF UP v Olomouci, 2010.  

2012, recenzentka: VYŠNÝ, P.: Štát a právo Aztékov. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 
Vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2012. ISBN: 978-80-8082-530-0. 

2012, recenzentka: „Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika.“, Gábriš, T., Spolok 
Slovákov v Poľsku, Krakov, 2012, ISBN 978-83-7490-490-2 

2013, recenzentka: Československé právne dejiny (1918-1992). 2 prepracované vydanie. 
autori: Vojáček-Kolárik-Gábriš – Bratislava. Eurokódex, s.r.o. 2013, 424 s., ISBN: 978-
80-89447-99-2 

2014, recenzentka: Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. 
Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, 2014. ISBN 978-80-
8082-764-9. 

2014, recenzentka zborníka „Labour ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, 
DrSc., Olšovská, A. (ed.), Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014, ISBN 978-83-7490-
769-9 

2014, recenzentka monografie „Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve.“, Vladár, 
V., Leges, Praha, 2014, 236 s., ISBN 978-80-7502-050-5 

2015, recenzentka monografie „Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta 
Španielmi.“, Vyšný, P., Typi Trnava spol. vyd. VEDA a TU Trnava, Trnava, 2015,  ISBN 
978-80-8082-848-6 

2015, recenzentka učebnice: BEŇA, J. – GÁBRIŠ, T.: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 
1918), I. vydanie,  Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2015,  
298 s., ISBN 978-80-7160-391-7. 

2016, recenzentka monografie „Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej 
kodifikácie československého rodinného práva 1949“, Šošková, I. Belianum, 2016, 
Banská Bystrica 2016, ISBN 978-80-557-1151-5. 

2016, recenzentka kolektívnej monografie „Náhrada škody ako prostriedok nápravy 
v súkromnom práve = Damages as a remedy in private law“, Jurčová, M, Novotná, M. 
(eds.), Praha: Leges, 2016, 312 s.  

 2017, recenzentka učebnice Vojáček Ladislav – Gábriš Tomáš:  Pramene k právnym dejinám 
Slovenska II, Šamorín : Heuréka, 2017, 224 s., ISBN 978-80-8173-037-5. 

2017, recenzenta kolektívnej monografie „Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937. 
Inspirace, problémy a výzvy.“, autori Salák, Pavel jr. a kol., 1. vyd. Brno: MU PF, 2017, 
122 s., Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 601. ISBN 978-
80-210-8828-3 (brož.), 978-80210-8829 (online). (potvrdenie v spise) 

2018, recenzentka monografie: Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie. Pracovný čas, 
dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, autori: Olšovská, A. – Švec, M., 
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