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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 .  P h D r .  A d r i á n a  Š v e c o v á ,  P h D .  
 
 

Rok a miesto narodenia:  
1977, Trnava 
 
Vzdelanie:  
2001    Právnická fakulta UK v Bratislave, magister práv (Mgr.) 
2002   Filozofická fakulta TU v Trnave, magister histórie (Mgr.) 
2006  Právnická fakulta TU v Trnave, udelená vedecko-akademická hodnosť 

philosophiae doctor vo vednom odbore teória štátu a práva (PhD.) 
2006  Právnická fakulta TU v Trnave, doktor práv (JUDr.) 
Jún 2010         začatie habilitačného konania v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 
Február 2011   habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 
Marec 2011     rozhodnutie VR PF TU o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, 

účinnosť dekrétu od 1. 4. 2011 
August 2011   akademický titul PhDr. na Filozofickej fakulte TU Trnava 
 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 
 
2001 – doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra dejín práva - vedenie prednášok 

a seminárov, konzultovanie a oponovanie diplomových prác  
2003 – 2008  Filozofická fakulta TU v Trnave, Katedra histórie - výučba, vedenie 

prednášok z predmetov Základy práva a Dejiny práva na Slovensku 
2003 – 2008  Filozofická fakulta TU v Trnave, Katedra sociológie - vedenie prednášok 

z predmetu Základy právneho myslenia 
2008 – 2013       členka Akademického senátu Právnickej fakulty TU Trnava  
02/2017 – 02/2019   členka Akademického senátu Právnickej fakulty TU Trnava 
02/2019 – 12. 10. 2021   členka Akademického senátu Právnickej fakulty TU Trnava 
 
Významné pracoviská 
- Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra právnych dejín 
- Filozofická fakulta TU v Trnave, Katedra histórie, Katedra sociológie 
 
Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
1. 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 

2. Viedeň, Rakúsko, 18.-19.1.2006 – konferencia spolupracovníkov na riešení projektu 
a spolupracovníkov Komisie pre rakúske právne dejiny Rakúskej akadémie vied 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Rechtscheschichte 
Österreichs), pozvaný príspevok, nepublikovaný 

3. Býkov, Česká republika, 29.6.-1.7.2006 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006, 
organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok 

4. 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  
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5. Poznań, Poľsko, 25.5.2007 – študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 
„Prawo własności a zmiana granic“, organizátor Kolokvium študentov práva Univerzity 
Adama Mickiewicza, Poznań, pozvaný príspevok 

6. Býkov, Česká republika, 12.-14.10.2007 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006, 
stretnutie mladých vedeckých pracovníkov, organizátor Právnická fakulta Západočeskej 
univerzity v Plzni, pozvaný príspevok 

7. Kraków, Poľsko, 11.-13.3.2008 – medzinárodná konferencia z trestného práva, 
organizátor Jagelońská univerzita Kraków, pozvaný príspevok 

8. Poznań, Poľsko, 4.-5.5.2008 – medzinárodná konferencia Źycie po smierci, Prawne 
problemy dualizmu: osoba ludzka – podmiot prawa. oganizátor Univerzita A. Mickiewcza 
v Poznani 

9. Viedeň, Rakúsko, 12. 11. 2009, vedecký sympózium „... nach allen rechten und 
gebreichen der testament... Testamente aus der Habsburgermonarchie. Alltagskultur, 
Recht, Überlieferung“, organizátor Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs 
Zentrum Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Wien, pozvaný príspevok 

10. Brno, ČR, 18. - 19. 11. 2009, III. Ročník medzinárodnej konferencie „Dny práva“, 
organizátor, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brne, pozvaný príspevok, sekcia: 
Tvorba práva v historickém vývoji 

11. Plzeň, ČR 23.-25. 4. 2010, III. ročník  medzinárodnej právnej konferencie „Býkov 2010 – 
stretnutie mladých vedeckých pracovníkov“, organizátor Západočeská univerzita v Plzni, 
pozvaný príspevok v sekcii „Právne dejiny“. 

12. 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. Laclavíková M.) 

13. 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 

14. Brno, ČR, 25. – 27. 9. 2012, letná škola na tému „Dědické právo v proměnách věků“, 
organizátor PF MU Brno, Katedra dějin státu a práva, vyžiadaná prednáška na tému: 
„Mestský závet a jeho právne uchopenie v novovekom práve platnom na Slovensku“, 
lektorka 

15. Krakow, Poľsko, 9. – 10. 6. 2016, international workshop under the honorary patronage of 
prof. Jacek Majchrowski  the Mayor of the City of Kraków, Session I: The Oldest 
Municipal Books of Records and the Origins of Urban Chanceries in East-Central Europe 
(NJ: Älteste Stadtbücher und Anfänge der Stadtkanzleien in Ostmitteleuropa), organizátor 
Jagelonská univerzita v Krakove, v rámci riešenia „Narodowy program rozwoju 
humanistyki, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Die städtische Rechtbücher in 
der mittelalterlichen Slowakei und Ungarn als Beispiel des eigenen Selbstbewusstsein im 
Rahmen der europäischen Rechtskultur. 

16. 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 Laclavíková, 
M.., PF TU Trnava). 

17. 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 
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v období medzivojnovej Československej republiky. (spoluautorka: Laclavíková, M., PF 
TU Trnava) 

18. Lublin, Poľsko, 24. – 25. 5. 2019, III. medzinárodná vedecká konferencia pod patronátom 
vojvodu Lubelského Przemysława Czarnka na tému „Bezpieczeństwo Prawne Dziecka w 
Państwach Demokratycznych w Procesie Integracje Europejskiej: Polska, Słowacja, 
Ukraina, Niemcy“, hlavný organizátor Komisija Prawnicza Polskiej Akademii Nauk 
Oddzial w Lubline, spoluorganizátori: Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II 
v Lubline, UMCS v Lubline, TU v Trnave, Právnická fakulta, Universitet we Lwowie, 
Fundacija Polskiej Akademii Nauk, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Legislative Efforts of Child Protection in the First Half of the 20th Century.  

19. Plzeň, ČR, 29. 11. 2019, vedecké kolokvium konané v rámci projektu SGS-2017-023 na 
tému „Služba v cizím vojsku: případ čs. brigády pro Izrael“, organizátor Fakulta 
Právnická ZČU Plzeň, aktívna účasť v odbornej diskusii 

 
 
 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
1. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty TU v Trnave, 

pozvaný referát, publikovaný 
2. 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 

3. Trnava, 29.6. – 3.7.2008 – Letná škola klasických štúdií I,  2008, organizátor Filozofický 
ústav Akademie věd v ČR, Katedra klasických jazykov FF TU, prednáška  

4. Bratislava, 15.-16.10.2008, medzinárodná vedecká konferencia Diplomatica Ecclesiastica, 
organizátor Slovenský národný archív, Slovenská historická spoločnosť 

5. 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. Laclavíkovou)  

6. Trnava, 29. 9.- 1. 10. 2010, medzinárodná vedecká konferencia konaná pri príležitosti 
375. výročia založenia TU v Trnave „Trnavská univerzita vo svetle dejín“, organizátor TU 
Trnava, pozvaný príspevok 

7. Trnava, 1. 6. 2012, on-line medzinárodná vedecká konferencia na tému „Reformná 
optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie“, organizátor 
Právnická fakulta TU Trnava, Katedra dejín práva, pozvaný príspevok 

8. Trnava, 20. – 21. 9. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnaviensis 
(Trnavské právnické dni) na tému „Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej 
teórii a praxi, organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok v sekcii právnych dejín 
„Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia, téma príspevku „Právne 
postavenie minoritných skupín v prvej polovici 20. storočia“ 

9. Poprad - Spišská Sobota, 2. – 4. 10. 2012, konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 
„Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek“, organizátor Slovenská 
historická spoločnosť pri SAV, MV SR – Štátny archív, Historický ústav SAV a Mesto 
Poprad, vyžiadaná prednáška, pozvaný príspevok „Manželskoprávne vzťahy vo vyjadrení 
trnavských novovekých meštianskych závetov“ 

10. 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 slovenskj 
právnohistorickej vedy prof. Petra Mosného, organizátor TU Trnava, PF, Katedra dejín 
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práva, pozvaný príspevok na tému: Základné vývojové zmeny v dedičskom práve na 
podklade Dočasných súdnych pravidiel. 

11. Bratislava, 13. 11. 2014, konferencia „Konflikt v meste – mesto v konflikte“, organizátor 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV Bratislava – Sekcia pre dejiny miest, aktívna 
účasť, pozvaný príspevok na tému: Kauza Jána Dubničku versus Alžbety Magyariovej ako 
exemplárny príklad „trikrát prekliateho sobáša“. (Právny rozbor sporu o rozluku 
manželstva). 

12. Trnava, 9. 11. 2015, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Právno-historické trendy 
a výhľady I., organizovaná v rámci TVT 2015, organizátor Katedra dejín práva PF TU 
Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok publikovaný v zborníku (s vročením 2016) pod 
názvom: Právne základy testátneho dedenia v období formovania novodobého dedičského 
práva (1861-1950). 

13. Holíč, 17. 6. 2016, medzinárodná konferencia „Premeny života v monarchii v časoch 
panovania Márie Terézie“ venovaná 275. výročiu jej korunovácie, organizátor Mesto 
Holíč, Nadácia MeAM Stiftung – zastúpenie v SR, Historický ústav SAV a FF UK 
Bratislava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Kriminalizácia a disciplinácia 
osvietenskej spoločnosti vo svetle Constitutio criminalis Theresiana. 

14. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, aktívna 
účasť v sekcii č. 10: Právnohistorické trendy a výhľady, pozvaný príspevok na tému: 
Zmena paradigmy v trestnom novovekom práve alebo baccariovský obrat v ponímaní 
trestného činu.  

15. Trnava, 1. 7. – 30. 8. 2017, on-line vedecká konferencia na tému „Pramene práva“, 
organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok publikovaný 
v zborníku na tému: Vznik a počiatky činnosti obnovenej Právnickej fakulty TU v Trnave. 

16. Trnava, 9. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „The Key-stone of 
Discrimination and the Impact of its Manifestations on the selected Groups of Population“ 
(Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva), 
organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému: The legal basis of forming, rising and tightening of anti_Jewish legislation in the 
Kingdom of Hungary in 1938-1941 (Phase I). 

17. 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 
Laclavíková, M., PF TU Trnava) 

18. 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. 

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

20. 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 
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v prelomovom období I. ČSR na príklade okresných starostlivostí o mládež. 
(spoluautorka: Laclavíková, M., PF TU Trnava) 

21. 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: Povolanie notár v meniacich sa spoločenských pomeroch pred a po 
prelomovom osmičkovom roku 1918.  

22. Banská Bystrica, 28. – 29. 3. 2019, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod 
záštitou dekana fakulty doc. Turošíka na tému „Inštitúty rodinného práva v historických 
reflexiách“, organizátor PF UMB Banská Bystrica, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému „Starostlivosť o deti hodné ochrany na Slovensku v medzivojnovom období“.  

23. Trnava, 20. 4. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Práca je základným 
právom a pre človeka dobrom“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia, aktívna účasť, príspevok  

24. 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, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
„Úkoly, ktoré nás čakali a čakajú, sú veľké a široké je pole pôsobenia“ Sonda do činnosti 
úradov Okresnej starostlivosti o mládež v medzivojnovom období na Slovensku.“ 

25. 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 Laclavíková, M., PF TU Trnava) 

26. 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 Laclavíková, M., PF TU Trnava) 

27. Liptovský Mikuláš, 2. – 3. 9. 2020, workshop „História zločinu a trestu: problémy 
výskumu, teórie a metodológie“, organizátor Historický ústav SAV a Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš, aktívna účasť, príspevok na tému: 
Kodifikačné úsilie v Uhorsku smerujúce k prijatiu prvého trestného zákonníka z roku 
1878. Polemiky a diskusie o modernej podobe trestného práva hmotného. 

 
 
 
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. Brno, Česká republika, 1.-4.7.2006 – Letná škola klasických studií XIV 2006, organizátori 

Asociácia učiteľov klasických jazykov, Filozofický ústav AV ČR, Filozofická fakulta 
Masarykovej univerzity v Brne, účasť 

2. Pardubice, Česká republika, 27.-.28.4.2006 – vedecká konferencia doktorandov, 4. 
pardubické bienále Tzv. dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století 
v zajetí historiografie, organizátor Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, účasť 

3. 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   
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4. Brzeg, Poľsko, 18.5.2007 – vedecká konferencia III. Opolskie colloquium prawno-
historyczne „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie“, účasť na 
pozvanie 

5. Praha, Česká republika, 1.-4.7.2007 – Letná škola klasických studií XV 2007, organizátori 
Asociácia učiteľov klasických jazykov, Filozofický ústav AV ČR v Prahe, účasť 

6. Debrecen, 20.7. – 16.8.2008, Intensive Summer  Hungarian Language and Culture Course 
7. Wien, 19.-21. April 2009, Hans Kelsen Leben-Werk-Wirksamkeit, Internationale Tagung, 

účasť 
8. Poznaň, Poľsko, 4.-6. 6. 2009, účasť na medzinárodnej konferencii – XI. 

Miedzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawnej, organizátor Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa i Administracji. 

9. Brno, ČR, 22.-25.9. 2009, letná škola na tému. Československé trestní právo v proměnách 
věkú, organizátor MU Brno, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva, príspevok 

10. Brno, ČR, 25. 9. 2009, neformálne stretnutie katedier dejín štátu a práva, právnych dejín 
na MU v Brne, účasť 

11. Olomouc, ČR, 3.3. 2010, „krst“ zborníka, organizátor PF UP Olomouc, Katedra teorie 
práva a právních dějin, účasť na neformálnom stretnutí 

12. Brno, ČR, 21.- 24. 9. 2010, účasť na letnej škole na tému: Trestní právo v proměnách 
věků, organizátor: Právnická fakulta  MU Brno, Katedra dějin státu a práva, účasť aj 
pozvaná prednáška – lektorka 

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

14. Olomouc, ČR, 11.-13.9.2011, konferencia „Olomoucké debaty mladých právníků 2011“, 
organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, účasť 

15. Praha, ČR, 19.-21. 9. 2011, medzinárodná konferencia „Práva městská Království 
českého“, organizátor Právnická fakulta UK Praha, účasť 

16. Olomouc, ČR, 11. – 12. 10. 2012, vedecká konferencia na tému „Zákon č. 1/1863 ř. z., 
všeobecný rakouský obchodní zákoník – inspirační zdroj českého obchodního práva“ , 
organizátor PF UP Olomouc, účasť 

17. Brno, ČR, 16. 4. 2014, konferencia „Sexuální trestné činy včera a dnes“, organizátor PF 
MU Brno, Akadémia PZ Bratislava, The European Society of History of Law, účasť 

18. Brno, ČR, 27. 5. 2015, konferencia „Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes“, 
organizátor The European Society for History of Law, Brno a Právnická fakulta MU Brno, 
účasť 

19. Lipsko, Nemecko, 14. – 15. 11. 2018, medzinárodná konferencia „IVS SAXONICO- 
Maidebvrgense in Oriente (Das Sächsisch – Magdeburgische Recht als Kulturelles 
Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleurpas. Bestandsaufnahme und 
Perspektiven der Forschung),  organizátor Sächsische Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, účasť 

 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. Bratislava, 9.-11. 11. 2001, pracovné stretnutie členov katedier právnych dejín a rímskeho 

práva z Českej a Slovenskej republiky, organizátor UK Bratislava, účasť 
2. Trnava, 5.-7.9.2006 – konferencia Slovensko a Svätá stolica, organizátor Slovenská 

historická spoločnosť, Slovenský historický ústav v Ríme, Historický ústav SAV a 
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, účasť 

3. Trnava, 12.10.2006 – konferencia Jezuitské školstvo včera a dnes, organizátor Teologická 
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav dejín Trnavskej univerzity, účasť 
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4. 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 

5. Trnava, 29. 3. 2008 – Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
TU v Trnave, účasť (moderátorka teoreticko-historickej sekcie) 

6. Trnava, 27.3.2010, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 
v Trnave, Právnickej fakulty“, účasť,  moderátorka Teoreticko-historickej sekcie 

7. Trnava, 2.12.2010, vedecká konferencia „Cesty za poznaním stredoveku“ pri príležitosti 
nedožitých 80-tich narodenín prof. Sedláka, organizátor Filozofická fakulta TU Trnava, 
Katedra histórie, 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. Bratislava, 28. -29.1. 2013, vedecká konferencia „Gustáv Husák a jeho doba“, organizátor 
PF UK Bratislava a Ústav pamäti národa, účasť 

10. Trnava, 28. 3. 2014, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 
v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátorka  II. bloku  - dejiny 
Teoreticko-historickej sekcie.  

11. Trnava, 25. – 26. 9. 2014, Trnavské právnické dni (Dies Iuris Tyrnavienses) na tému: 
Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov, organizátor PF 
TU Trnava, účasť  

12. Bratislava, 5. 11. 2015, konferencia „Vojna a vojenstvo v práve“, organizátor PF UK 
Bratislava, Katedra dejín práva a právnej komparatistiky, účasť 

13. Bratislava, 21. – 22. 10. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické 
fórum 2016“, organizátor PF UK Bratislava, účasť 

14. Trnava, 22. _ 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia „Islam v Európe – právne 
postavenie a financovanie islamských náboženských organizácií“, organizátor ÚPONS PF 
TU Trnava, účasť 

15. Bratislava, 18. – 19. 5. 2017, konferencia v rámci stretnutí francúzsko-česko-slovenskej 
komisie historikov „Ukončiť vojnu. Od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu.“, 
organizátor Historický ústav SAV Bratislava, účasť 

16. Bratislava, 1. – 2. 6. 2017, medzinárodný kongres „Quo vadis, právny preklad? (Quo 
Vadis, Legal Translation?), organizátor APVV MŠVVaŠ SR, Bratislava, účasť 

 
Účasť v rigoróznom konaní: 
-  členka komisie pre štátne a rigorózne skúšky na Právnickej fakulte TU v Trnave od r. 2002     

až dodnes 
- oponovanie rigoróznych prác v odbore právne dejiny na Právnickej fakulte TU v Trnave 
 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
 
- školiteľka doktorandov 

- školiteľka doktoranda JUDr. Rastislava Dlugoša, externá forma štúdia, dizertačná 
práca na tému: Rýnsky spolok, na PF TU Trnava, študijný program Teória a dejiny 
štátu a práva, úspešná obhajoba 25. 8. 2015. 
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- školiteľka doktorandky Mgr. Ingrid Lanczovej, denná forma štúdia, študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva, na PF TU Trnava, od ak. roka 2015/2016 – do mája 2016 
(zmena školiteľky – doc. Laclavíková) 

- školiteľka doktoranda JUDr. Adriána Gajarského, externá forma štúdia na PF TU 
Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, od ak. roka 2020/2021, 
menovanie september 2020 

-    školiteľka externého doktora JUDr. Dávida Maukša, externá forma štúdia na PF TU  
 Trnava, študijný program Teória a dejiny štátu a práva, od ak. roka 2002/2002, 
 menovanie január 2022 

      
- členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu 

a práva na Právnickej fakulte TU Trnava (apríl 2011 – máj 2021) 
- 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 

- členka odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva 
na Právnickej fakulte UK Bratislava (máj 2014) 

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

  -  členka komisie pre obhajobu dizertačných prác študijný program teória a dejiny štátu                    
a práva na Právnickej fakulte UK Bratislava od júna 2011 

 
 
Oponent dizertačných prác: 
1. oponentka dizertačnej práce Mgr. Veroniky Kalyniv, rod. Šimkovičovej, PF TU Trnava, 

v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, menovanie september 2012 
2. oponentka dizertačnej práce Mgr. Mateja Mlkvého, LL.M. na tému „Od poddaného 

k občanovi – evolučný vývoj právneho postavenia obyvateľstva v Anglicku“, študijný 
odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, menovanie august 2013 

3. oponentka dizertačnej práce Mgr. Marty Rajkovej na tému „Právna kontinuita uhorskej 
ústavy“, študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, 
menovanie marec 2015 

4. oponentka dizertačnej práce PaedDr. Petra Gergela na tému: „Lingvistické a didaktické 
aspekty sprostredkovania nemeckej trestnoprávnej terminológie“, študijný program 
Didaktika cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte UK Bratislava, menovanie apríl 2016, 
úspešná obhajoba 23. 6. 2016. 

 
Dizertačné skúšky – členstvo, oponentka: 
- členka komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Kataríny Bavlšíkovej, téma práce „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 (oponentka) pre dizertačnú skúšku Mgr. Viktórie Rigovej, doktorandka 
Filozofická fakulta Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, študijný odbor historické 
vedy, študijný  program slovenské dejiny, menovanie október 2020 (konanie skúšky 
27.10.2020) 

 
 
 



 9 

Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 
- menovanie za oponentku habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. PhDr. Tomáša 

Gábriša, PhD., LL.M., MA, PF UK Bratislava,  v študijnom odbore teória a dejiny štátu 
a práva, téma habilitačnej práce „Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie 
z roku 1861: Monografická štúdia a historickoprávny komentár.“, menovanie máj 2013, 
ukončené hab. konanie november 2013 

- menovanie za oponentku habilitačnej práce v habilitačnom konaní Mgr. Miroslava 
Lysého, PhD., PF UK Bratislava,  v študijnom odbore teória a dejiny štátu a práva, téma 
habilitačnej práce „Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, 
politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom 
stredoveku.“, menovanie december 2014, ukončené hab. konanie január 2015 

- menovanie za členku habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Marka Starého, 
Ph.D. a zároveň oponentka habilitačnej práce, v študijnom odbore Právní dějiny, na 
Právnickej fakulte UK Praha, ČR, menovanie február 2015 

- členka habilitačnej komisie v habilitačnom konaní JUDr. Jána Puchovského, PhD., na PF 
UK Bratislava, študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, menovanie 2017, 
konanie habilitácie 25. 5. 2017. 

- menovanie za oponentku habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Ondreja 
Podolca, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva na PF UK Bratislava, téma 
práce. Medzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939 – 
1945; menovanie január 2019,  

- oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Veroniky Kleňovej, PhD. 
v odbore Teória a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej fakulte, schválenie vo 
VR TU, PF zo dňa 21. 4. 2020, habilitácia – prednáška a obhajoba hab. práce 8. 9. 2020: 
názov habilitačnej prednášky: Dispozície s právom z delácie a názov habilitačnej práce: 
Darovanie s príkazom v rímskom práve, (udelenie vp titulu „doc.“ Vedeckou radou TU 
v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 17. 9. 2020); 

-  
 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
1.) VEGA č. 1/3814/06 s názvom Miesto, postavenie a význam prameňov práva a ich 

uplatnenie v rámci kontinentálneho právneho systému v historickom priereze, obdobie 
riešenia 01/2006- 12/2008 – v pozícii spoluriešiteľky (hlavná riešiteľka JUDr. Miriam 
Laclavíková, PhD.) 
2.) VEGA č. 1/0062/10: Postavenie a uplatnenie prameňov práva v historickoprávnom vývoji 
na území Slovenska, s dobou riešenia v 01/2010 – 12/ 2011 – v pozícii hlavnej riešiteľky 
projektu. Certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2011, agentúra VEGA, 
apríl 2012. 
3.) Medzinárodný projekt Testamentsforschung Rakúskej akadémie vied, Komisie pre 
rakúske právne dejiny, hlavná riešiteľka čiastkového vedeckého projektu Tyrnauer 

Testamente, riešeného od 01/2006 až doteraz, časovo neobmedzený. 
4.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave s názvom Majetkové vzťahy medzi manželmi 
v historickom priereze – obdobie riešenia od 01/2006 do 12/2007. 
5.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave č. 37/2008 s názvom Pramene práva na území 

Slovenska. Od najstarších čias do roku 1989 – obdobie riešenia od 10/2008 do 12/2010 – 
v pozícii hlavnej riešiteľky projektu. 
6.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave č. 34/2008 s názvom Dejiny práva na území 

Slovenska II. – obdobie riešenia od 10/2008 do 12/2010 – v pozícii hlavnej riešiteľky. 
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7.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave č. 34/2008 s názvom Formovanie moderného 

systému dedičského práva na Slovensku – doba riešenia 01/2009 do 12/2010 – v pozícii 
hlavnej riešiteľky projektu. 
8.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave č. 14/1999 s názvom Pramene k dejinám 
verejného a súkromného práva na Slovensku do roku 1918 – doba riešenia od 01/1999 do 
12/2006 – v pozícii spoluriešiteľky (hlavná riešiteľka JUDr. M. Laclavíková, PhD. 
9.) Inštitucionálny projekt PF TU v Trnave č. 01/2004 s názvom Pramene a dokumenty 

k histórii ústavného práva platného na území Slovenska (1918 – 1993) – doba riešenia od 
01/2004 do 12/2011– v pozícii spoluriešiteľky (hlavná riešiteľka JUDr. M. Laclavíková, 
PhD.) 
10.) Inštitucionálny projekt IP č. 03/2011 „Trnavské závety (1700 – 1870)“,  na Právnickej 
fakulte Trnavskej     univerzity v Trnave, doba riešenia 2011-2013, riešiteľka daného 
projektu, výstupom projektu bola vedecká monografia publikovaná v domácom 
vydavateľstve. 
11.) Projekt KEGA č. 003-TTU-4/2012 pod názvom „Formácia podnikateľských zručností 
študentov spojená s reformou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych 
inštitútov“, doba riešenia 2012 – 2014, členka riešiteľského kolektívu, (zodpovedný riešiteľ 
prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.). 
12) Projekt VEGA MŠ SR č.  1/0549/15 „Právne postavenie Židov  na území Slovenskej 
republiky v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy 
v stredoeurópskom kontexte“, projekt na PF TU Trnava, doba riešenia 2015 -2018, 
(zodpovedný riešiteľ JUDr. J. Drgo, PF TU Trnava), členka riešiteľského kolektívu. 
13.) Grant Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2017 – dňa 22. 6. 2017 schválila Grantová 
komisia TU v Trnave grant TU v Trnave č. 11/TU/2017 pod názvom „Dejiny právnického 
vzdelávania na Slovensku a na Trnavskej univerzite v Trnave“, financie: 700,- EUR, doba 
riešenia rok 2017. 
 
       
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
1. členka 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: 
- členka odborovej komisie v študijnom odbore doktorandského študijného programu 3.4.2. 

teória a dejiny štátu a práva Právnickej fakulty TU v Trnava, apríl 2011  
- členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave, október 2016 – doteraz 
- členka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine, členstvo do 13. 2. 

2018 – doteraz 
- členka Odborovej komisie pre doktorandský študijný program ústavné právo na TU 

v Trnave, Právnickej fakulte (máj 2019) 
-  
 
Členstvo vo vedeckých radách: 
 - členka Vedeckej rady PF TU Trnava, schválenie v AS PF TU Trnava – jún 2013, 
menovanie od 21. júna 2013 – 4 ročné funkčné obdobie do 20. 6. 2017, opätovné schválenie 
od 21. 6. 2017 – 20. 6. 2021, opätovné schválenie od 21. 6. 2021 - doteraz 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
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--- 
 
 
 
Členstvo v redakčných radách: 
 
1. tajomníčka redakčnej rady Ročenky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 

roku  2007 – 2013 
2. členka redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu „Nové historické rozhľady – 

New Historical Perspectives“ Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra histórie 
Filozofická fakulta,  (ISSN 1338-4813), apríl 2011 – doteraz 

3. členka Redakčnej rady časopisu FORUM IURIS EUROPEUM (FIE), PF TU Trnava, 
február 2013 

4. členka Redakčnej rady medzinárodného internetového vedeckého časopisu Societas et 
Iurisprudentia (SEI) PF TU Trnava, október 2013 

5. členka redakčnej rady časopisu Právnické listy, vydavateľ Fakulta práva Západočeskej 
univerzity v Plzni v spolupráci s Wolters Kluwer ČR, ČR, ISSN 2533-736X, menovanie 
jún 2017 

 
Organizácia vedeckej činnosti: 
Trnava, 20. – 21. 9. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnaviensis 
(Trnavské právnické dni) na tému „Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii 
a praxi, organizátor PF TU Trnava, členka organizačného výboru konferencie 
 
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, organizátorka konferencie. 
 
 
Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia: 

1. účasť v medzinárodnom projekte ako hlavná riešiteľka čiastkového projektu: 
Testamentsforschung Rakúskej akadémie vied, Komisie pre rakúske právne dejiny, 
hlavná riešiteľka čiastkového vedeckého projektu Tyrnauer Testamente, riešeného od 
01/2006 až doteraz, časovo neobmedzený. 

2. publikovanie monografie „Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného 
poriadku na Slovensku do roku 1950“, vydavateľstvo VEDA SAV Bratislava, 2010 

3. publikovanie monografie: „Právne postavenie a činnosť potravných družstiev (na 
príklade vybraných družstiev západného Slovenska v rokoch 1945 –52)“, vydavateľ: 
Šamorín: Heuréka, 2011 

4. publikovanie monografie: „Trnavské meštianske závety (1700-1871). I. – II. 
zväzok.“. vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko 
Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied 
VEDA Bratislava, rok vydania 2014. 

5. udelenie „Ceny Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2015 v kategórii Edícia 
prameňov“ za publikáciu Adriana Švecová: Trnavské meštianske závety (1700-
1871). I.-II. zväzok. Bratislava: TYPI TU – VEDA SAV Bratislava, 2014; ocenenie 
udelil výbor Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava, apríl 2015, osobne 
odovzdaná 18. júna 2015. 
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6. udelenie – ocenenia – „Pamätnej listiny pri príležitosti slávenia dvadsiatich piatich 
liet obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave“, udelil rektor TU v Trnave, 
december 2017 

7. udelenie – ocenenia – „Pamätná medaila Právnickej fakulty TU v Trnave PACTA 
SUNT SERVANDA“ za zodpovedne vykonávanú prácu v prospech rozvoja fakulty, 
udelila dekanka PF TU Trnava, jún 2019 

 
 
Iné: 
 

Vyžiadané prednášky: 
 
- Bratislava, 5. 12. 2019 – vyžiadaná prednáška „Právnické vzdelávanie a historická 

právnická fakulta v Trnave“ spoločne s doc. JUDr. Miriam Laclavíkovou, 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. Miriam Laclavíkovou, 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 Laclavíková, M., PF TU). 

 
 
 

 

 

Študijné a vedecké pobyty, letné školy: 
1. Brno, Česká republika, máj 2006 – týždenný študijný pobyt na Právnickej fakulte 

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

Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne 
3. Poznań, Poľsko, 6.3.-31.5.2007 – vedecký pobyt spojený s pedagogickou činnosťou 

(právne dejiny) v rámci programu CEEPUS na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznańi 
4. Poznań, Poľsko, 22.5.2007 – verejná prednáška na pozvanie Katedry rímskeho práva 

a právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Adama Mickiewicza v Poznańi 
5. Plzeň, Česká republika, 8.-.12.10.2007 – študijno-pracovný pobyt na pozvanie na 

Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni 
6. Rakúsko, Karl-Franzes-Universität, Graz - výskumný štipendijný pobyt 1.1.2008 –       

31.8.2008 
7. Debrecín, Maďarsko (20. 7.  – 16. 8. 2008) letná škola maďarského jazyka a maďarskej 

kultúry, organizátor Debrecínska letná škola. (Certifikát ECTS). 
8. Rakúsko, KRGO  (Komisia pre rakúske právne dejiny), Viedeň, výskumný štipendijný 

pobyt, 1.10.2008 – 31.3.2009 
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9. Plzeň, ČR,  (4. – 11. 10. 2009) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, 
Katedra právních dějin, - týždenný pracovný pobyt 

10. Poznań, Poľsko (26. 4. – 8. 5. 2010) študijný pobyt v rámci učiteľských mobilít 
ERASMUS na Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Law and 
Administration, Chair of Roman Law and History of Jursprudence, výučba prednášok 
a cvičení 

11. Olomouc, ČR, (1. – 30. 9. 2011 – t. j. 30 dní) študijný pobyt na Právnickej fakulte UP 
v Olomouci na Katedre teorie práva a právních dějin, vrámci pobytu v dňoch 1.-15.9.2011 
realizovala aj výučbu v rámci ERASMUS mobilít pracovníkov vysokých škôl, pobyt 
zameraný na prednáškovú a študijnú činnosť, knižný a archívny výskum. 

12. Debrecín, Maďarsko (23. 7.  – 4. 8. 2012) letná škola maďarského jazyka a maďarskej 
kultúry, organizátor Debrecínska letná škola. 

13. Poznaň, Poľsko, - zahraničný študijný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity A. 
Mickiewicza v Poznani – 13. – 18. 5. 2013 

14. Linz, Rakúsko, - zahraničný študijný pobyt na Johannes Kepler Universität Linz, Institut 
für Römisches Recht, - 15. – 21. 1. 2017. 

15. 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 
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, 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, 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 vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich a študentov   
doktorandského štúdia na tému „Rozdiely 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. (certifikát) 

- Trnava, 22. 10. 2021 - absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému:       
„Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny), 
organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik 
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Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. (certifikát) 
 

 

 

Recenzent: 
- recenzent: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica IV. – ročenka PF TU Trnava, 

vydavateľstvo TYPI Trnava, r. 2008, ISBN 978-80-8078-207-8 
- recenzent: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica V. – ročenka PF TU Trnava, 

vydavateľstvo TYPI Trnava, r. 2009, ISBN978-80-8082-268-2 
- recenzent: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae TOMUS XXVI, 

vydavateľstvo UK Bratislava, 2008, ISBN 978-80-223-2615-5 
- recenzent: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae TOMUS XXVII, 

vydavateľstvo UK Bratislava, 2009, ISBN 978-80-223-2633-9 
- recenzentka zborníka „Free Movemenet of Goods and Persons Across the Polish – Czech 

– Slovak Borders. Legal Differences and Similarities.“, Mikolajczyk, B. (ed.), Právnická 
fakulta Sliezskej univerzity, Katowice 2012, ISBN 978-83-60743-57-7 

 
Vyžiadané recenzie: 
- recenzentka publikácie: Papsonová. Mária: Sasko-magdeburské právo na Slovensku. 

Krajinské právo v Žilinskej knihe“,  vydavateľstvo EUROKÓDEX, Žilina, 2014, ISBN 
978-80-8155-036-2 

- recenzentka publikácie: Gábriš, Tomáš: „Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej 
konferencie z roku 1861“, r. 2013, vydavateľstvo Wolters Kluwer, Bratislava, ISBN 978-
80-8078-601-4.  

- recenzentka publikácie: Adamová, K. – Knoll, V. – Valeš, V. a kol.: Pozapomenuté právní 
instituty, r. 2014,  vydavateľstvo Aleš Čeněk, Praha, ISBN 978-80-7380-512-8. 

- recenzentka publikácie: Starý, Marek: Přední klenot zemský: Větší zemský soud 
království českého v době rudoflinské, r. 2014, vydavateľstvo Auditorium Praha, ISBN 
978-80-87284-38-4. 

- Recenzentka publikácie „Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848-1948)“, 
Mosný, P. – Laclavíková, M., Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014, 164 s., ISBN 
978-83-7490-761-3 

- Recenzentka publikácie „History of the State and Law on the Territory of Slovakia II. 
(1848-1948)“, Mosný, P. – Laclavíková, M., Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, 2014,  
ISBN 978-83-7490-768-2 

- Recenzentka monografie: "Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom 
Pezinku.“, (Duchoňová, D., Duchoň, M.), Bratislava: Spoločnosť Pro Historia 
a Historický ústav SAV, 2014, ISBN 978-80-971247-7-9 

- Recenzentka učebnice: Dejiny práva na Slovensku I: (do roku 1918). Beňa, J. – Gábriš, 
T., 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, PF, 2015, 298 s., ISBN 978-80-7160-391-7. 

- Recenzentka učebnice: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do 
roku 1848). II.; Mosný, P. – Laclavíková, M.,  doplnené a prepracované vydanie, 
Bratislava, Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava, 2015, ISBN 978-80-8168-326-8. 

-     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.  

- Recenzentka monografie: Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov, 
autor: Peter Gergel, vydavateľstvo Krisch Verlag Nümbrecht, vyžiadanie 02/2018. 
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- Recenzentka monografie: Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska / 
Lanczová Ingrid, Praha: Leges, 2018, 160 s., ISBN 978-80-7502-307-0 

- 2019, recenzentka monografie: Directio Methodica v dejinách uhorského procesného 
práva, autor: Gáriš, T. (PFTU Trnava), Wolters Kluwer Bratislava, 2019, 544 s., ISBN 
978-80-571-0148-2 

 
Najvýznamnejšie uznanie výsledkov (zhrnutie): 
– I. miesto vo výročnej súťaži vyhlasovanej každoročne Slovenskou historickou spoločnosťou 
za publikačnú činnosť v kategórii Pramene za rok 2014 – ocenený titul: Švecová, A.: 
Trnavské meštianske závety (1700 – 1871). I a II. zv. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis, 2014. 
– Členka editorského tímu Ročenky Právnickej fakulty TU v Trnave v rokoch 2005 – 2012 
– Hlavná editorka obnovenej Ročenky Právnickej fakulty TU v Trnave od roku 2018 
– Členka redakčnej rady časopis Societas et Iurisprudentia od roku 2013 
– tajomníčka a členka redakčnej rady vedecké časopisu Forum iuris europaeum v rokoch 
2013 – 2014, 
– Členka Slovenskej historickej spoločnosti od roku 2009, 
– Členka právnohistorickej spoločnosti The European Society for History of Law od roku 
2009, 
– Členka redakčnej rady Nové historické rozhľady, vedecký časopis Katedry histórie FF    
   UCM v Trnave od roku 2011  
– členka Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnave od júna 2013, 
– členka editorského a zostavovateľského tímu zborníkov s medzinárodnej konferencie 
Trnavské právnické dni za roky 2010, 2012, 2014,  
– členka komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Teória a dejiny štátu a práva na 
PF UK v Bratislava, 
– členka habilitačných komisií a oponentka habilitačných prác v odbore Teória a dejiny štátu 
a práva. 
 
 
 
 
 
 
 


	Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:
	1. Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty TU v Trnave, pozvaný referát, publikovaný

