
Profil doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 
 
Narodená v Trnave (1977), pôsobí od roku 2001 na katedre dejín práva Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, od roku 2011 v pozícii docentky a tiež v pozícii spolugarantky 

odboru Teória a dejiny štátu a práva. V rokoch 2002 až 2013 pracovala na katedre histórie 
a sociológie FF TU v Trnave, kde vyučovala predmety Základy práva, Dejiny správy na 
Slovensku. 

 Je absolventkou dvoch odborov: právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

(2001) a histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2002). Na Právnickej 

fakulte TU v Trnave ukončila v roku 2005 doktorandské štúdium v odbore občianske právo. 
Vo februári 2011 ukončila habilitačné konanie na tému habilitačnej prednášky: „Dedenie zo 

zákona a zo závetu v procese formovania moderného dedičského práva na Slovensku“ spolu 

s obhajobou habilitačnej práce (monografie) s názvom Formálno-právna stránka zriadenia 

úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950. V roku 2011 ukončila na 
Filozofickej fakulte TU v Trnave rigorózne konanie v odbore slovenské dejiny s témou 

rigoróznej práce: Trnavské závety (1700 – 1870) a formálna stránka ich zriadenia. 

 Zúčastnila sa viacerých študijných pobytov v zahraničí, napr. v Poľsku, Rakúsku, 
Maďarsku či Českej republike. 
 Svoju odbornú profiláciu zameriava na dejiny práva s príklonom k inštitútom 
súkromnoprávnych odvetví (osobitne dedičského práva) v starších dejinách 
stredoveku, novoveku i 20. storočia. Venuje sa tiež ďalším témam ako sú dejiny notárstva, 

sociálnoprávneho a trestnoprávneho postavenia dieťaťa v 20. storočí, dejiny slovenského 
družstevníctva v odbore ich jeho pôsobenia v obchodnom práve. Venuje sa dlhodobo 

skúmaniu prameňov práva na území Slovenska z pedagogického aj vedeckého pohľadu. Je 
spoluautorkou prvých dvoch zväzkov Prameňov práva na území Slovenska I. a II. Autorkou 

dvojzväzkovej reprezentatívnej edície s názvom Trnavské meštianske závety (1700 – 1871), I. 

a II. zv. (2014), za ktorú v roku 2015 získala cenu Slovenskej historickej spoločnosti 
v kategórii edícia prameňov. Zároveň je členkou Slovenskej historickej spoločnosti a The 

European Society for History of Law (Európska spoločnosť pre dejiny práva). 
 Je tiež členkou Vedeckej rady Právnickej fakulte TU v Trnave (od r. 2013 doteraz); 

Stala sa tiež členkou editorského tímu fakultného zborníka: Acta Universitatis Tyrnaviensis 
– Iuridica, ročenka Právnickej fakulty TU v Trnave v rokoch 2006 – 2012,  znovuobnovenej 

v roku 2018 až doteraz v pozícii hlavnej editorky.  

 Je autorkou (alebo spoluautorkou) viac ako desiatich vedeckých a odborných 

monografií, spoluautorkou šiestich učebníc a učebných textov a celkovo autorkou vyše cca 
180 publikácií s viac ako 400 ohlasmi. Bola riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou piatich 
projektov VEGA a jedného projektu KEGA, jedného medzinárodného projektu Rakúskej 

akadémie vied, tiež jedného univerzitného grantového projektu TU v Trnave. 

Na Právnickej fakulte TU v Trnave pôsobí od roku 2001 a ako pedagogička sa 
zameriava na výučbu povinného predmetu Dejiny práva na území Slovenska (I. a II.), kde 

vedie prednášky a semináre. Tiež vyučuje viaceré povinne voliteľné predmety, ako napr. 
Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku, Dejiny formovania moderného 

dedičského práva na Slovensku, Vývoj právnych kodifikácií. Pôsobí tiež ako lektorka na 
univerzity 3. veku na TU v Trnave a tiež v rokoch 2008 – 2012 bola lektorkou na Letnej škole 
právnej histórie na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 
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