Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update: 13.12.2021
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Lantajová

I.2 Meno / Name

Dagmar

I.3 Tituly / Degrees

Doc., JUDr., PhD.

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace

I.7 Pracovné zaradenie / Position
I.8 E-mailová adresa / E-mail address
I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

Trnavská univerzita, Právnická fakulta/ Trnava University, Law
Faculty
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Vedúca Katedry medzinárodného práva a európskeho práva/
Head of the Department of International Law and European
Law
dagmar.lantajova@truni.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8762?mode=full

Medzinárodné právo/International Law

https://orcid.org/0000-0002-4701-9521

1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie Právnická fakulta UK Bratislava
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie Právnická fakulta UK Praha
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
Právnická fakulta TU v Trnave
II.4 Titul docent / Associate
professor

II.c Odbor a program /
II.b Rok / Year Study field and
programme

1994

Právo/Law

2003

Verejné právo I/Public
Law I

2016

Teória a dejiny štátu
a práva/ Theory and
History of State and
Law

II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)
III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
vedúca katedry/ docent/head of
Právnická fakulta TU v Trnave
deparrtment/associate professor
Vedúca katedry/odborný
Právnická fakulta TU v Trnave
asistent/head of
department/assistant professor
Odborný asistent/assistant
Právnická fakulta TU v Trnave
professor
právnik /lawyer
Národný bezpečnostný úrad
právnik/lawyer

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
1.5.2016 - súčasnosť
1.1.2011-30.4.2016

1.3.2007-31.12.2010
1.7.2002 -12.2.2007

právnik/lawyer

Československá obchodní banka, a.s. pobočka
zahraničnej banky v SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR

16.2.2001-30.6.2002
1.4.1995-15.2.2001

Správca dane/tax administrator

Daňový úrad Bratislava I.

1.10.1994-31.3.1995

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

2

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Projekt č. ITMS 26110230051
financovaný v rámci Operačného
programu „Vzdelávanie“ pod
s názvom „Inovatívne formy
vzdelávania v transformujúcom sa
univerzitnom vzdelávaní“,P
Participatívne postupy vo
vzdelávaní dospelých
Motivácia a aktivizácia
vysokoškolských študentov

Preverovanie a hodnotenie vo
vysokoškolskej výučbe

„Etické aspekty v procese výučby
práva“ – v rámci cyklu prednášok
„Etické dilemy učiteliek a učiteľov
práva“
Generace Z: Jak pochopit a oslovit
dnešní mladé
Skúmanie vlastnej výučby
vysokoškolskými učiteľmi

Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe

Trnavská univerzita v Trnave

obdobie riešenia
06/2010-05/2013

PDCS, o. z. Partners for Democratic Change
Slovakia, Bratislava
Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogicky a sociálnej pedagogicky,
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave
Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogicky a sociálnej pedagogicky,
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., Ústav
štátu a práva SAV Bratislava,

2017
2020

2020

2021

Mgr. Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno

2021

Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogicky a sociálnej pedagogicky,
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave
Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry
pedagogicky a sociálnej pedagogicky,
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave

2021

2021
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study
Medzinárodné právo verejné II
právo
1.
právo

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study
Osoby zodpovedné za študijný program budú oslovené osobitne
dekankou.

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned
Osoby zodpovedné budú oslovené osobitne dekankou (v súčasnosti
sú nimi aktuálni garanti – čiže vypĺňajú aj aktuálni garanti).

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

12“

4

0

73

16

2

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Medzinárodné právo verejné I
právo
1.
právo
Medzinárodné právo verejné II

právo

1.

právo

Právo medzinárodných zmlúv

právo

1.

právo

Medzinárodné vzťahy

právo

1.

právo

trestné právo

3.

trestné právo

Medzinárodné právo

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo /
Overall
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

87

1

0

107

53

3

2

4

1
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.

2.

3.

4.

5.

Slovakia / Dagmar Lantajová (90%), Juraj Jankuv (5%), Jozef Kušlita (5%).
In: International law and domestic legal systems. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - ISBN 9780-19-969490-7. - Pp. 555-566. - SCOPUS.
Medzinárodnoprávna úprava inštitútu sukcesie štátov / Dagmar Lantajová ; [recenzenti: Marek Šmid,
Juraj Jankuv, Lucia Mokrá]. - [1. vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w
Polsce, 2014. - 240 s. - ISBN 978-83-7490-788-0.
Ústavnoprávne aspekty prednosti "právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej
únie" pred zákonmi Slovenskej republiky = Legally binding acts of the EC and EU - constitutional
aspects of precedence over laws of the Slovak republik / Dagmar Lantajová (50%), Iveta Hricová.
In: Days of public law. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4430-2. - S. 87-98.
Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj
Jankuv, Dagmar Lantajová, Kristián Blaškovič, Miloš Haťapka, Viliam Karas, Jozef Kušlita, Peter
Lysina, Natália Štefanková, Peter Varga, Marcel Vysocký ; [recenze: Pavel Šturma, Marek Šmid]. - [1.
vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 583 s. - (Autorské publikace). - ISBN
978-80-7380-342-1.
Medzinárodné právo verejné. Prvá časť / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, Marek Šmid, Kristián
Blaškovič ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 978-80-7380-559-3.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
Medzinárodné právo verejné. Druhá časť / Juraj Jankuv (63%), Dagmar Lantajová (6%), Kristián
Blaškovič (12%),Tomáš Buchta, Daniel Arbet (10%) ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. 1.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - 463 s. - (Slovenské učebnice). - ISBN 978-807380-597-5.
Právo na život a eutanázia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva / Dagmar Lantajová.
2.
In: Význam interdisciplinárneho prístupu v prevencii chorôb. - Budapešť : Expharma, 2019. - ISBN 978615-00-7222-7. - S. 45-63.
Štátne občianstvo v kontexte sukcesie štátov = Nationality in the context of the state succession /
Dagmar Lantajová.
3.
In: Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv. - Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Eva Rozkotová, 2017. - ISBN 978-80-87975-66-4. - S. 153-165.
Comparison of peace treaties in the context of (Czecho)Slovak-Hungarian relations / Dagmar
Lantajová.
4.
In: Between Trianon and retribution - Slovak-Hungarian relations from legal point of view. - Trnava :
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy,
vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2021. - ISBN 978-80-568-0231-1. - P. 10-30.
Diplomatické výsady a imunity - vyňatie z jurisdikcie prijímajúceho štátu / Dagmar Lantajová.
5.
In: Aktuálne otázky medzinárodného práva. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2019. - ISBN 978-80-571-0030-0 (WK). - S. 219-240
.

5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
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VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
State the output and the corresponding citation.
Slovakia / Dagmar Lantajová (90%), Juraj Jankuv (5%), Jozef Kušlita (5%).
In: International law and domestic legal systems. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - ISBN 9780-19-969490-7. - Pp. 555-566. - SCOPUS.
1.
2017 [1] KORONCZIOVÁ, A. - KACALJAK, M. Gaar As Tax Treaty Override - Slovak Perspective. In
Danube, vol. 8, iss. 3, 2017 (26 september), p. 139-155. ISSN 1804-6746. - SCOPUS. - Spôsob prístupu:
http://ukftp.truni.sk/epc/15763.pdf
Ústavnoprávne aspekty prednosti "právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej
únie" pred zákonmi Slovenskej republiky = Legally binding acts of the EC and EU - constitutional
aspects of precedence over laws of the Slovak republik / Dagmar Lantajová (50%), Iveta Hricová.
In: Days of public law. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4430-2. - S. 87-98.
2.

3.

4.

5.

2018 [1] STEUER, M. Constitutional pluralism and the Slovak constitutional court: The challenge of
European Union law. In The Lawyer quarterly, vol. 8, iss. 2, 2018, p. 108-128. ISSN 1805-8396. SCOPUS
2014 [1] SULKOWSKI, J. - CHMIELARZ-GROCHAL, A. The constitutionality of the EU secondary law in
the Visegrad Group's countries. In Teoría y realidad constitucional, vol. 33, 2014, p. 399-440. ISSN
1139-5583. - WOS. - SCOPUS
Medzinárodnoprávna úprava práva národov na sebaurčenie / Dagmar Lantajová.
In: Slovenská ročenka medzinárodného práva 2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre
medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 2009. - ISBN 978-80-969540-5-6. - S. 87-98.
2013 [3] BUREŠ, P. - FAIX, M. - SVAČEK, O. et al. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013, s. 44,46,47,335. ISBN 978-80244-3995-2
Sukcesia štátov : časť 2.3 / Dagmar Lantajová.
In: (Ne)uznanie štátov v medzinárodnom práve a jeho dopad na vnútroštátne právo. - Kraków : Spolok
Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-800-9. - S. 189-220.. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/11332.pdf
2018 [3] ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha : C.H. Beck, 2018, s. 537. ISBN
978-80-7400-721-7
2018 [3] ONDŘEJ, J. - MRÁZEK, J. - KUNZ, O. Základy mezinárodního práva veřejného. Praha : C.H.
Beck, 2018, s. 169,171(J.J.). ISBN 978-80-7400-398-1
Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky / Juraj
Jankuv, Dagmar Lantajová, Kristián Blaškovič, Miloš Haťapka, Viliam Karas, Jozef Kušlita, Peter
Lysina, Natália Štefanková, Peter Varga, Marcel Vysocký ; [recenze: Pavel Šturma, Marek Šmid]. - [1.
vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - 583 s. - (Autorské publikace). - ISBN
978-80-7380-342-1.
2020 [3] BARANÍK, K. Ústava na hviezdnom nebi. Praha : Leges, 2020, s. 19,87(D.L.),285. ISBN 978-807502-452-7

7 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
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VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
„Medzi Trianonom a retribúciou – slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu / Between Trianon
1.
and Retribution Slovak-hungarian Relations from a Legal Point of View“,Projekt z dotačnej schémy
MZVEZ SR č. MVZP/2020/36 – zodpovedný riešiteľ
Environmentalizácia medzinárodného verejného práva
2.
Grantový projekt VEGA č. 1/0193/18 člen riešiteľského kolektívu
Financovanie cirkví a náboženských spoločností
3.
Grantový projekt VEGA 1/0254/16 člen riešiteľského kolektívu
4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
od 01.02.2021
Člen Komisie pre vedeckú a odbornú činnosť
Komisia pre vedeckú a odbornú
(podľa čl. 1 ods. 3
študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty ako
činnosť študentov TU v Trnave,
Rozhodnutia dekana
poradný orgán dekana fakult
Právnickej fakulty
TU, PF č. 3/2021)
Konzultácie, oponovanie prác v rámci
PF TU
študentskej vedeckej odbornej činnosti
členstvo v česko-slovenskej hodnotiacej komisii
pre študentskú vedeckú odbornú
PF UK
2021
činnosť v odbore medzinárodné právo
Konzultácie, oponovanie prác v rámci
PF TU
študentskej vedeckej konferencie
Členstvo v hodnotiacej komisii v rámci
PF TU
študentskej vedeckej konferencie
Katedrová koordinácia študentov v rámci
pomocnej vedeckej študentskej sily a
PF TU
študentskej vedeckej odbornej činnosti
Oponovanie rigoróznych a dizertačných prác a
ich projektov a členstvo v komisiách pre
PF TU, PF UPJŠ, PF UK
obhajobu týchto prác
Člen skúšobnej komisie pre štátne skúšky
PF TU
Člen komisií pre habilitačné konanie
Člen Vedeckej rady PF TU

2x PF PEVŠ Bratislava
Vedecká rada PF TU

2019/2020
19.92008-18.9.2012
1.12.2015-30.11.2019
Od 1.12.2019 - doteraz

Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.
8
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Člen Akademického senátu PF TU, TU

Akademický senát PF TU
Akademický senát TU

2013 – 2015
1.12.2008 – 30.11.2012

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)

Právnická fakulta, Masarykova
univerzita v Brne, ČR
Department for Liaison with the
European Parliament, General
Secretariat of the Commission of
the European Communities
School of Law, King´s College
London, Law and Practise of
Treaties Course

Brno, ČR

Brusel, Belgicko

London, Great Britain

18.-22.6.
2012 –

Študijný pobyt

1. 10. 1996 20. 12. 1996

stáž

11-18 June
1998

workshop

9
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
- Pamätná medaila Pacta sunt servanda Právnickej fakulty v Trnave
- členka hodnotiacej komisie pre odbor Právo v rámci organizácie JCI – Slovakia (Junior Chamber
International – Slovakia), nominácia Rektorskej konferencie Slovenska, od roku 2016 – doteraz
- podpredsedníčka Výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo od február 2011 – doteraz
- členka redakčnej rady Slovenská ročenka medzinárodného práva / Slovak Yearbook of International Law
– od 1.1.2009 - doteraz

10

Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.

10

