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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  
 

J U D r .  Z u z a n a  A d a m o v á ,  P h D .  
 
 
Dátum a miesto narodenia:  
27. marec 1978 v Trenčíne 
 
Vzdelanie a profesionálny postup 
1993 - 1997 Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
1998 - 2003  Právnická fakulta TU v Trnave, magister práv (Mgr.) 
2003 - 2006  Právnická fakulta TU v Trnave, doktorandské štúdium vo vednom 

odbore občianske právo v dennej forme štúdia 
2006  Právnická fakulta TU v Trnave, rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej 

práce, doktor práv (JUDr.) 
10/2006 – 05/2007  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, asistentka/odborná asistentka 
06/2007 – doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav práva duševného vlastníctva, 

odborná asistentka/riaditeľka, participácia na základnom výskume 
v oblasti občianskeho práva so zameraním na právo duševného 
vlastníctva 

23. jún 2008 VR PF TU v Trnave schválenie PhD., úspešná obhajoba dizertačnej 
práce  23.4.2008, dátum na diplome 4. júl 2008 

 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie: 
2003 - 2007  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva - systematická výučba predmetu právo duševného vlastníctva pre 
študentov magisterského štúdia v internej aj externej forme zahŕňajúca 
prednášky a praktické cvičenia. Vedenie prednášok z oblasti autorského 
práva a priemyselných práv v rámci Univerzity tretieho veku Právnickej 
fakulty TU. V roku 2004 výučba vybraných oblastí Občianskeho práva 
hmotného. Vedenie a oponovanie diplomových prác. 

2007 - doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav práva duševného vlastníctva - 
systematická výučba predmetu právo duševného vlastníctva pre 
študentov magisterského štúdia v internej aj externej forme zahŕňajúca 
prednášky a praktické cvičenia. Vedenie prednášok z oblasti autorského 
práva a priemyselných práv v rámci Univerzity tretieho veku Právnickej 
fakulty TU. V roku 2007 výučba Rodinného práva. Od roku 2010 výučba 
predmetu Medzinárodné a európske autorské právo a od roku 2012 
výučba predmetu PIKT Právo informačných a komunikačných 
technológií. Vedenie a oponovanie diplomových prác. 

2010 kurz Duševné vlastníctvo, akreditovaný Ministerstvom školstva SR a 
organizovaný Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 
zabezpečenie prednášok z oblasti autorského práva a práv súvisiacich 
s autorským právom 

 
Významné pracoviská 
2003 – 2007  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra občianskeho a obchodného 

práva 
2007 - doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Ústav práva duševného vlastníctva 
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Aktívna účasť na zahraničných konferenciách, sympóziách, seminároch, workshopoch: 
1. Brusel, Belgicko, 7.11.2003 – účasť na 1. konferencii European Commission Expert´s 

Group Meeting on Copyright and Neighbouring Rights (stretnutie expertov na autorské 
právo a práva príbuzné autorskému právu), pozvaný referát „Status quo and development 
of copyright and neighbouring rights in Slovakia“, nepublikovaný 

2. Brno, Česká republika, 18.12.2003 – účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii 
„Princíp rovnosti a princíp ochrany slabšieho“, prednesený príspevok „Princíp rovnosti 
a ochrana slabšieho v súvislostiach s kolektívnou správou práv podľa autorského zákona 
v Slovenskej republike“, publikovaný r. 2004 

3. Brusel, Belgicko, 26.3.2004 – účasť na 2. konferencii European Commission Expert´s 
Group Meeting on Copyright and Neighbouring Rights (stretnutie expertov na autorské 
právo a práva príbuzné autorskému právu), pozvaný referát „Recent developments in 
legislation in the field of copyright and related rights in Slovak Republic”, príspevok 
nepublikovaný (distribuovaný každému členovi konferencie, t.j. zástupcom každého 
členského štátu EÚ a pristupujúcich krajín), pozvanie 

4. Brusel, Belgicko, 12.11.2004 – účasť na 3. konferencii European Commission Expert´s 
Group Meeting on Copyright and Neighbouring Rights, pozvaný referát „Recent 
developments in legislation in the field of copyright and related rights in the Slovak 
Republic“, príspevok nepublikovaný, pozvanie 

5. Býkov, Česká republika, 29.6.-1.7.2006 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2006, 
organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok 
„Vybrané otázky autorského zmluvného práva“, publikovaný 

6. Berlín, SRN, 5.-7.10.2006 – medzinárodná vedecká konferencia Európske zmluvné právo 
duševného vlastníctva (European Intellectual Property Contract Law), organizátor Max 
Planck Institut Mníchov, pozvaný referát „Slovak IP Contract Law“ 

7. Býkov, Česká republika, 12.-14.10.2007 – medzinárodná právna konferencia Býkov 2007, 
organizátor Právnická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, pozvaný príspevok „Daft 
Punk, U2 a kolektívna správa autorských práv v digitálnom prostredí“, publikovaný 

8. Brno, ČR, 10.–11.11.2010, medzinárodná konferencia DNY PRÁVA 2010, organizátor 
Právnická fakulta MU Brno, pozvaný príspevok v sekcii Evropské a národní dimenze 
občanského práva na tému „Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom 
z hľadiska aktuálnych harmonizačných tendencií na úrovni EÚ.“ 

9. Brno, ČR, 29.4. – 1.5.2011, medzinárodná konferencia Cofola conference for young 
lawyers, organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Právo a informační technologie, 
pozvaný príspevok „Právo k databáze a jeho budúcnosť“. 

10. Praha, ČR, 27.-28.6.2011, medzinárodná konferencia, 5. ročník European Intellectual 
Property Teachers´Network (EIPTN), organizátor, European Patent Academy (sídlo 
Mníchov), pozvaný príspevok 

11. Olomouc, ČR, 11. - 13. 9. 2011, medzinárodná konferencia Olomoucké debaty mladých 
právníků 2011, organizátor PF UP Olomouc, pozvaný príspevok v sekcii Právo duševního 
vlastnictví pod názvom „Beethoven, Verdi, Picasso a iné kriminálne živly.“ 

12. Praha, ČR, 16.12.2011, workshop Creative Commons Salon, organizátor Iuridicum 
Remedium Praha, vyžiadaná prednáška vedúcej projektu Creative Commons Slovakia 

13. Olomouc, ČR, 24. – 25. 5. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Olomoucké 
právnické dni 2012 na tému „Aktuální otázky českého práva“,  organizátor PF UP 
Olomouc, pozvaný príspevok v sekcii Právo duševního vlastnictví, téma príspevku 
„Autorské právo a prax pri výklade pojmu verejnosť.“ 
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14. Brno, ČR, 20. – 21. 9. 2012, panelová diskusia v rámci 4. ročníka národnej konferencie 
„České právo a informační technologie 2012“, organizátor PF MU Brno, Ústav práva 
a technologií, aktívna účasť - hlavná prednášajúca a diskutujúca 

15. Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014, konferencia Olomoucké právické dny 2014, organizátor 
UP Olomouc, PF, aktívna účasť v sekcii Právo duševního vlastnictví na tému: Právo 
duševního vlastnictví, príspevok na tému: Private copying levies: hľadanie riešenia. 

16. Brno, ČR, 11. – 12. 9. 2014, VI. česká konferencie venovaná právu informačných 
a komunikačných technológií a právnej informatike pod názvom „České právo 
a informační technologie“, organizátor MU Brno, PF, Ústav práva a technologií, pozvaný 
príspevok v sekcii: Aktuální otázky autorského práva podnázvom: Nový slovenský 
autorský zákon 2015. 

17. Reichenau, Rakúsko, 2. 9. 2014,  9th Summer School on European ICT and IP Law, 
lektorská činnosť v sekcii Copyright and Industrial Property (účasť aj na jesennej škole 
práva od 31. 8 – 6. 9. 2014). 

18. Varšava, Poľsko, 6. – 7. 11. 2014, konferencia COPYCAMP 2014 o autorskom práve 
(Conference on Copyright) v rámci riešenia medzinárodného projektu z Višehradského 
fondu, organizátor Modern Poland Foundation, Varšava, Poľsko, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému „Kultúra vs autorské právo“. 

19. Praha, ČR, 4. 5. 2016, Česko-slovenské symposium „Průmyslové vzory a ochranné 
známky“, organizátor PF MU Brno, Ústav práva a technologií, Ústav státu a práva AK ČR 
a Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií PF TU Trnava, účasť, 
spoluorganizátorka, moderátorka panelovej diskusie na tému: Pravděpodobnost záměny 
ochranných známek. 

20. Brno, ČR, 20. – 21. 9. 2018, X. národní konference „České právo a informační 
technologie 2018“, organizátor Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU v Brně, 
aktívna účasť v 6. sekcii „Autorské právo na jednotném digitálním trhu“, aktívna účasť, 
príspevok na tému: Návrh smernice o autorskom práve: dôvody, riešenia a otáznik.  

21. Brno, ČR, 26. – 27. 9. 2019, XI. ročník národnej konferencie na tému „České právo 
a informační technologie 2019“, organizátor Ústav práva a technologií PF MU v Brně, 
aktívna účasť v plenárnej panelovej diskusii  ako aj aktívna účasť v 6. bloku „Aktuální 
otázky práva IT“ na tému: Riešenie doménových sporov na Slovensku.  

 
 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch, 
workshopoch: 
1.  Trnava, 4.5.2004 - účasť na 1. ročníku odborného seminára SOFTWARE LAW 2004, 

organizátor ELSA (Európska asociácia študentov práva), pozvaný príspevok „Autorský 
zákon - všeobecná úprava“, publikovaný 

2.  Bratislava, 30.11.2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Autorské právo 
v súvislostiach s rozšírením EÚ, organizátor SAV Bratislava, pozvaný príspevok 
„Kolektívna správa autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom v súvislosti 
s rozšírením Európskej únie“, publikovaný 

3.  Trnava, 12.3.2005 – vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave, organizátor: Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 
„Individuálne, kolektívne a hromadné licenčné zmluvy uzatvárané organizáciami 
kolektívnej správy práv podľa autorského zákona (autorské zmluvné právo)“, publikovaný 

4.  Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia Európske výzvy súčasného 
právneho vývoja, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 
„Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva v rozšírenej Európe“, publikovaný 
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5.  Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok „Autorskoprávne aspekty vedeckej tvorivej činnosti“, publikovaný 

6.  Trnava, 27.3.2007 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok „Právna úprava audiovizuálneho diela po novelizácii autorského zákona na 
Slovensku“ 

7.  Banská Bystrica, 2008 - konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva: 
Duševné vlastníctvo na Slovensku VIII, pozvaný príspevok „Rok po novele autorského 
zákona“ 

8.  Banská Bystrica, 3.11.2009, celoslovenská konferencia „Ochrana a využívanie duševného 
vlastníctva v podmienkach vysokých škôl“, organizátor Ekonomická fakulta UMB v B. 
Bystrici, pozvaný príspevok „Autorské právo v kontexte činnosti vysokých škôl“, 
publikovaný 

9.  Košice, 11.-12.3.2010, konferencia s medzinárodnou účasťou „Plagiátorstvo a ochrana 
duševného vlastníctva na vysokých školách“, organizátor Právnická fakulta UPJŠ Košice 
a ELSA Košice, garant konferencie – prof. Vojčík, pozvaný príspevok „Autorské právo 
a ochrana tvorivosti v prostredí slovenského vysokého školstva“ 

10.  Bratislava, 17.3.2010, interdisciplinárny vedecký seminár „Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v systéme práva“, organizátor Ústav práva duševného 
vlastníctva Právnickej fakulty TU v Trnave a Ústav štátu a práva SAV v Bratislave, 
seminár spojený s prezentáciou knihy, referát 

11.  Bratislava, 10.6.2010, II. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve Vyváženie 
záujmov v autorskom práve, organizátor, Ústav práva duševného vlastníctva  TU, 
Právnická fakulta, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, pozvaný príspevok „Digitalizácia 
kultúrneho dedičstva a jej (perspektívna) budúcnosť v závislosti od sledovania verejných 
a súkromných záujmov“, publikovaný 

12.  Trnava, 23.-24.9.2010, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni – Dies 
Iuris Tyrnaviensis „Právo v európskej perspektíve“, organizátor TU, Právnická fakulta, 
príspevok „Úvahy o predĺžení alebo skrátení doby ochrany autorského práva a práv 
súvisiacich s autorským právom“, publikovaný 

13.  Bratislava, 29.11.2010, celoslovenská konferencia „Ochrana a využívanie duševného 
vlastníctva v podmienkach vysokých škôl II (autorské, priemyselné, príbuzné a súvisiace 
práva)“, organizátor Úrad Priemyselného Vlastníctva SR (WIPO) Bratislava, vyžiadaný 
príspevok „Systém ochrany výsledkov vedeckej činnosti v kontexte autorského práva“ 

14.  Trnava, 8.12.2010, odborný seminár „Záverečné práce študentov a autorské právo“, 
organizátor TU, PF Trnava, Ústav PDV a ELSA Trnava, prednášajúca 

15.  Trnava, 14. 4. 2011, MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave organizuje 4. ročník 
„nevšedné štvrtkové popoludnia“ s osobnosťami vedeckého, spoločenského a kultúrneho 
života, vyžiadaná prednáška na tému: Autorské právo, prednášajúca 

16.  Košice, 10.11.2011, medzinárodná konferencia „Ochrana duševného vlastníctva 
v podmienkach vysokých škôl III“, organizátor Technická univerzita Košice, Univerzitná 
knižnica TUKE, pozvaný príspevok 

17.  Trnava, 22. 2. 2012, diskusia ACTA status ad acta?, organizátor Ústav práva duševného 
vlastníctva Právnická fakulta TU Trnava, aktívna účasť 

18.  Banská Bystrica, 26. 4. 2012, konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného 
vlastníctva v ÚPV SR pod názvom Duševného vlastníctvo na Slovensku XII. Falšovanie 
výrobkov a autorské pirátstvo – falošné nádeje, skutočné hrozby., aktívna účasť 
v panelovej diskusii „Autorské právo“, pozvaný príspevok 



 5

19.  Trnava, 20. – 21. 9. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
(Dies iuris Tyrnavienses), organizátor PF TU Trnava, pozvaný príspevok v sekcii 
„Duševné vlastníctvo a hranice jeho ochrany v digitálnom veku“ na tému „Hranice 
ochrany športu z hľadiska práva duševného vlastníctva.“ 

20.  Bratislava, 2. 10. 2012, odborný seminár na tému „Uplatnenie autorského práva pri 
využívaní IKT v školách“, organizátor Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava, 
prezentácia odborného materiálu „Autorské právo v školách, lektorka a autorka príručky, 
aktívna účasť 

21.  Bratislava, 4. – 5. 10. 2012, konferencia „18. slovenské dni práva“, organizátor Slovenská 
advokátska komora Bratislava, pozvaný príspevok,  aktívna účasť v sekcii „Zdieľanie dát 
na internete“ 

22.  Bratislava, 22. 10. 2012, workshop v rámci konania konferencie Jednotný trh EÚ pod 
názvom „Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu“, organizátor Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku, úvodný príspevok, aktívna účasť 

23.  Trnava, 7. 11. 2012 – prednáškový odborný seminár „Záverečné a kvalifikačné práce 
a autorské právo“, organizovaný Ústavom práva duševného vlastníctva PF TU Trnava, 
aktívna účasť, hlavná prednášajúca 

24.  Žilina, 13. 11. 2012, 4. medzinárodná konferencia „Ochrana duševného vlastníctva 
v podmienkach vysokých škôl“, organizátori konferencie Úrad priemyselného vlastníctva 
SR, Žilinská univerzita v Žiline, Centrum VTI SR, Svetová organizácia duševného 
vlastníctva, pozvaný príspevok, aktívna účasť v druhom bloku: Autorské práva v prostredí 
univerzity, téma príspevku „Tvorba kultúry duševného vlastníctva na univerzitách“. 

25.  Banská Bystrica, 22. 11. 2012, špecializovaný seminár pod názvom„Duševné vlastníctvo 
aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes.“, organizátor Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, aktívna účasť v sekcii Autorské pirátstvo, pozvaný 
príspevok 

26.  Nitra, 27. 2. 2013, seminár „Autorské právo v knižnici“, organizátor Krajská knižnica 
Karola Kmeťka v Nitre, lektorka seminára.  

27.  Bratislava, 10. 4. 2013, III. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve na tému 
„Nová koncepcia autorského práva“, organizátor PF TU Trnava – Ústav práva duševného 
vlastníctva a Ústav štátu a práva SAV Bratislava, aktívna účasť v panelovej diskusii 
v sekcii Výnimky a obmedzenia. 

28.  Trnava, 25.-26. 9. 2014, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni/Dies 
Iuris Tyrnavienses na tému Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných 
a európskych súdov, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť v sekcii Právo duševného 
vlastníctva na tému: Nové technológie, duševné vlastníctvo a rozhodovacia činnosť 
súdov. Pozvaný príspevok na tému: Vplyv aktuálnych rozhodnutí SDEÚ na výkon 
kolektívnej správy práv. Moderátorka sekcie a členka medzinárodného vedeckého výboru 
konferencie.  

29.  Trnava, 13. 11. 2014, medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva 
v podmienkach vysokých škôl VI., organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, ÚPDV, 
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Svetová organizácia duševného vlastníctva, CVTI 
SR, aktívna účasť, pozvaný príspevok „Trendy v ochrane výsledkov práce akademikov 
a študentov z hľadiska autorského práva“. 

30.  Trnava, 3.12.2014, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Diskriminácia 
v zmluvnom práve“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho a obchodného práva a Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok: Diskriminácia 
v zmluvnom práve duševného vlastníctva. 
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31.  Demänovská Dolina, 6. – 7. 2. 2015, odborný seminár „Konvergencia a divergencia 
zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva“, organizovaná v rámci riešenia 
projektu VEGA 1/0256/12, Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU Trnava, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Zodpovednosť za porušovanie práv na 
internete: viac divergencia ako konvergencia. 

32.  Tatranská Lomnica, 4. – 5. 2. 2016, odborný seminár „Prostriedky nápravy v zmluvnom 
práve, v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0094/15, organizátor Katedra občianskeho 
a obchodného práva PF TU Trnava,  aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 
Prostriedky nápravy v zmluvnom práve podľa nového autorského zákona.  

33.  Košice, 18. – 20. 4. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Košické dni súkromného 
práva II“ venovaná pocte prof. Karola Planka a prof. Oľgy Plankovej, organizátor UPJŠ 
Košice, Právnická fakulta, aktívna účasť v sekcii právo duševného vlastníctva, pozvaný 
príspevok na tému Ochrana autorského práva z pohľadu nového autorského zákona.  

34.  Bratislava, 24. 10. 2018, workshop – Workshop OpenAIRE „Otvorený prístup 
v európskom kontexte“, organizátor Centrum vedecko-technických informácií SR 
Bratislava, aktívna účasť na tému: Licence Creative Commons.  

35.  Štrbské Pleso -Vysoké Tatry, 7. – 9. 11. 2018, medzinárodné sympózium „Právo – 
obchod – ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Katedra obchodného práva 
a hospodárskeho práva v spolupráci s Ústavom štátu a práva AV ČR a ÚŠaP SAV SR, 
aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Autorské právo a jednotný digitálny trh. 

36.  Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 23. – 25. 10. 2019, medzinárodné sympózium „Právo – 
obchod – ekonomika“, organizátor UPJŠ Košice, Právnická fakulta v spolupráci s ÚŠaP 
SAV SR a ÚSaP AV ČR, aktívna účasť, príspevok na tému „Deliktná zodpovednosť za 
ujmu, ktorá vznikla pri využívaní systémov umelej inteligencie.“ (spoluautorka Novotná, 
M., PF TU Trnava) 

37.  Košice, 6. 11. 2019, 2. ročník odbornej konferencie „Nové kompetencie akademickej 
knižnice. Otvorená veda. Otvorené Repozitáre.“, organizátor UPJŠ Košice, pod záštitou 
rektora univerzity, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Creative Commons ako 
nástroj na sprístupnenie vedeckého obsahu.  

38.  Banská Bystrica, 14. – 15. 11. 2019, subregionálna konferencia „Duševné vlastníctvo vo 
vzdelávacom systéme. Praktické cvičenia a tvorba didaktických materiálov.“, organizátor 
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného 
vlastníctva SR a Štátnym pedagogickým ústavom, aktívna účasť, rečník v rámci Témy č. 
4: Autorské právo v školách, príspevok na tému: Ako zabrániť porušovaniu duševného 
vlastníctva na školách.  

39.  Modra, 30. 9. – 2. 10. 2020, vedecká konferencia „Autorské právo v digitálnom 
prostredí“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0556/17, organizátor Ústav 
práva duševného vlastníctva a informačných technológií pri TU, Právnickej fakulte, 
aktívna účasť v panelovej diskusii a príspevok na tému: Aktuálne otázky autorského práva 
na Slovensku. 

40.  Košice, 21. – 23. 4. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia „Košické dni 
súkromného práva III.“, organizátor PF UPJŠ Košice a občianske združenie KDSP 
Košice, aktívna účasť, príspevok v sekcii Právo duševného vlastníctva, na tému: Právo 
autora na odmenu. 

41.  Trnava, 22. – 23.  6. 2021, on-line diskusný seminár v rámci cyklu Trnavské právnické 
debaty 2021 na tému: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na 
náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého 
práva, organizátor TU Právnická fakulta, 23. 6. 2021 – prezenčná forma panelovej 
diskusie k návrhu rekodifikovaného znenia právnej úpravy náhrady nemajetkovej 
ujmy v zmluvných a mimozmluvných vzťahoch – aktívna účasť 
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42.  Trnava, 25. 6. 2021, on-line konferencia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0269/20, 
názov Právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a vývoja, organizátor TU Právnická 
fakulta, aktívna účasť v II. bloku pod názovom Zmluvná podpora výskumu a realizačná 
fáza (témy: pracovnoprávne aspekty zapojenia riešiteľov do riešiteľských kolektívov, 
náčrt problémov, autorsko-právne aspekty zmluvnej podpory výskumu a otázky ochrany 
osobných údajov) 

 
 
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1. Dublin, Írsko, 20.-22.6.2004 - účasť na medzinárodnej konferencii Copyright for 

Creativity in the Enlarged European Union: Profile, Perception, Awereness, organizovaná 
z iniciatívy írskeho predsedníctva EÚ za podpory Európskej Komisie, pozvanie, účasť 

2. Budapešť, Maďarsko, 8.-11.9.2005 – 13. medzinárodná vedecká konferencia Enforcement 
of IP Rights in the Enlarged EU, účasť 

3. Mníchov, SRN, 13.2.2007 – na pozvanie organizátora workshop The law of collecting 
societies (Právo kolektívnych organizácií), organizátor Inštitút Maxa Plancka pre duševné 
vlastníctvo, súťažné a daňové právo, Mníchov, účasť 

4. Amsterdam, Holandsko, 9.-13.7.2007 – letná škola International Copyright Law 2007, 
organizátor Univerzita Amsterdam, účasť, udelený certifikát 

5. Brusel, Belgicko, 24.-25.11.2008,  konferencia Collective Mangement of Copyright and 
Related Rights in Europe (Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich 
s autorským právom v Európe), organizovaná – World Intellectual Property Organization 
(WIPO), účasť 

6. Brno, ČR, 26. – 28. 11. 2010, 8th International Conference CYBERSPACE 10, 
organizátor Právnická fakulta MU Brno a Ústav práva a technológií MU Brno, účasť 

7. Brno, ČR, 7. 4. 2011, workshop „Google AdWords“, organizátor PF MU Brno, Ústav 
práva a technológií, účasť 

8. Dubrovník, Chorvátsko, 30.5.–15.6.2011, účasť na letnej škole WIPO, organizátor WIPO 
(World Intellectual Property Ortanization), State Intellectual Property Office of the 
Republic of Croatia (SIPO) a University of Dubrovnik (UD) 

9. Varšava, Poľsko, 16. – 18. 9. 2011, „Creativ Commons Glogal Summit“, organizátor CC 
Creative commons v Poľsku, účasť 

10. Brno, ČR, 25.-26.11.2011, IX. Medzinárodná konferencia Cyberspace, organizátor PF 
MU Brno a Fakulta sociálnych štúdií MU Brno, účasť 

11. Pécs, Maďarsko, 2.-3. 4. 2012, medzinárodná konferencia PAW – Privacy in The 
Workplace International Conference, organizátor University of Pécs, Center for 
Information and Communications Technology Law, účasť, moderátorka sekcie 

12. Berlín, Nemecko, 2.- 4. 5. 2012, medzinárodná konferencia „Re:publica“, organizátor 
Creative Commons, účasť na konferencii a regionálnom stretnutí združenia 

13. Olomouc, ČR, 6.-8.9.2012, medzinárodná konferencia tematicky zameraná na „Právní 
jednání a Rekodifikaci civilně-procesního práva“, ktorá sa konala v rámci stretnutia 
civilistov a procesualistov 2012 (Lázeňský dúm Priessnitz Jeseník), organizátor Právnická 
fakulta UP v Olomouci, účasť 

14. Brno, ČR, 28. – 29. 11. 2014, 12. ročník medzinárodnej konferencie CYBERSPACE 14, 
organizátor MU Brno, Právnická fakulta, účasť 
 

 
 

 



 8

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
1.  Modra – Harmónia, 14.–21.11.2003, účasť na jesennej škole Právna veda – právna prax 

v podmienkach integrácie do EÚ, organizátor Ústav štátu a práva SAV v spolupráci so 
Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000 

2.  Banská Bystrica, 26.4.2004 - účasť na konferencii Duševné vlastníctvo na Slovensku IV., 
organizovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, pozvanie 

3.  Bratislava, 27.9.2004 - účasť na medzinárodnej konferencii Autorské právo v EÚ 
a informačná spoločnosť, organizátor Ministerstvo kultúry SR, SOZA, LITA, pozvanie 

4.  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, pozvanie 

5.  Bratislava, 6.10.2005 – odborný seminár „Ochrana kultúrnych hodnôt v prípade 
ozbrojeného konfliktu“, organizátor Výbor pre medzinárodné humanitárne právo 
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo SAV, účasť 

6.  Bratislava, 25.4.2006 – odborná diskusia Potrebujeme Creative Commons?, organizátor 
Itchy Bit, pozvanie, účasť 

7.  Banská Bystrica, 26.4.2006 – vedecká konferencia pri príležitosti Svetového dňa 
duševného vlastníctva Duševné vlastníctvo na Slovensku VI, organizátor Úrad 
priemyselného vlastníctva SR, účasť 

8.  Bratislava, 23.4.2007 – domáci odborný seminár zameraný na problematiku právnej 
úpravy dizajnov, organizátor Slovenské centrum dizajnu, účasť 

9.  Banská Bystrica, 26.4.2007 – vedecká konferencia pri príležitosti Svetového dňa 
duševného vlastníctva Podporme tvorivosť, organizátor Úrad priemyselného vlastníctva 
SR, účasť 

10.  Trnava, 7.12.2010, odborný seminár „Aktuálny vývoj a trendy v súťažnom práve“, 
organizátor PF TU Trnava, Protimonopolný úrad SR, AK PRK Partners, s.r.o., účasť 

11.  Terchová, 2.-4. 2. 2011, stretnutie katedier občianskeho práva SR a ČR spolu s odborným 
seminárom na tému Občianske právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 
Trnava, účasť 

12.  Piešťany (Moravany nad Váhom), 14.-22.8. 2011 – účasť na letnej škole „Ako kvalitne 
učiť na vysokej škole“, 9-dňové školenie rozvoja pedagogických kompetencií, organizátor 
Centrum rozvoja doktorandov pri Fyzikálnom ústave SAV,  

13.  Bratislava, 20. 2. 2012, odborná konferencia na tému „Obchodná dohoda o boji proti 
falšovaniu (ACTA)“, organizátor Ministerstvo hospodárstva SR, účasť 

 
Účasť v rigoróznom konaní: 
 

- členka skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na PF TU Trnava (od 
31.3.2011) 

- členka komise pre státní rigorózní zkoušku v programu Právo a právní věda, se 
zaměřením na specializaci Právo duševního vlastnictví na MU v Brně, Právnické 
fakultě (podľa Směrnice č. 1/2021 o rigorózním řízení), menovanie od apríl 2021 

 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
  

• školiteľka doktorandského štúdia v študijnom programe 3.4.1. občianske právo 
(október 2009) a 3.4.6.  pracovné právo (december 2011) 

 
 
Oponent dizertačných prác: 
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1. JUDr. Eduard Szattler, Autorské právo počítačových programov; Právnická fakulta UPJŠ 

v Košiciach 
2. JUDr. Marcel Dolobáč, Právo a internet; Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 
3. JUDr. Andrej Králik, Súkromnoprávne uplatňovanie súťažného práva; Trnavská 

univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
4. JUDr. Renáta Bačárová, LL.M., Autorské zmluvné právo so zameraním na vytváranie 

a používanie autorských diel na internete, Právnická fakulta UPJŠ Košice 
5. Mgr. Barbora Králičková, Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva; PF TU 

Trnava, menovanie júl 2011 
6. JUDr. Gabriela Simková, Autorské právo v kontexte práva EÚ, PF UPJŠ Košice, študijný 

program občianske právo, menovanie apríl 2013 
7. Heiner Heldt, „The implementation of Art.39 (1), (2) TRIPS into German and Slovakian 

Law“, Právnická fakulta UK Bratislava, študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné 
právo, menovanie jún 2014 

8. JUDr. Matěj Myška, „Výzvy autorskému právu v informační společnosti“, PF MU Brno, 
ČR, študijný program Teoretické právní vědy, menovanie marec 2015 

 
 
Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní: 
--- 
 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 
1. výskumný projekt Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s Úradom jadrového 

dozoru Slovenskej republiky „Analýza právnej úpravy duševného vlastníctva so 
zameraním na legislatívu autorského práva, jej význam a uplatňovanie Úradom jadrového 
dozoru Slovenskej republiky“, projekt riešený na základe zmluvy, rok 2005, hlavný 
riešiteľ projektu 

2. projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v systéme práva“, doba riešenia 2005 - 2007, číslo projektu 
1/2589/05, vedúci projektu prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., ako spoluriešiteľka 

3. inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Kolektívna správa 
autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom“, doba riešenia 2004-2007, 
zodpovedná riešiteľka projektu 

4. inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Autorské právo“, doba 
riešenia 2006 –2008, zodpovedná riešiteľka projektu 

5. projekt VEGA MŠ SR na Právnickej fakulte TU v Trnave „Európsky občiansky 
zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho 
riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva“, doba riešenia 2007 – 
2009, číslo projektu 1/4574/07, vedúca projektu JUDr. Monika Jurčová, PhD., ako 
spoluriešiteľka 

6. inštitucionálny projekt na Právnickej fakulte TU v Trnave „Flexibilita autorského 
práva“, doba riešenia 2009 – 2012 

7. medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 
Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 
JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Jozef 
Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre potreby 
Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie Trans Euroep 
Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho 
súkromného práva". (rok 2012). 
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8. projekt VEGA č. projektu 1/0783/13 „Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, 
vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti“, doba riešenia 2013 – 2015, 
zodpovedná riešiteľka, certifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2015; 

9. medzinárodný projekt Višehradského fondu č. 21410288 „CopyCamps 2014“ s dobou 
riešenia od 07/2014 – 12/2014, hlavný riešiteľ Modern Poland Foundation, Warsaw, 
Poland, JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - spoluriešiteľka za TU v Trnave, Právnickú 
fakultu (ďalší partneri Iuridicum remedium, o.s. Praha a Open SKM Agency Kft. 
Budapest, Hungary. 

 
10. medzinárodný projekt: 
 

Title of the project: Open Education Kickoff Meeting 
Project supported by the Foundation Open Society Institution (FOSI), Zug, Switzerland. 
Implementation period of the project: 04/2015 –05/2015 
The principal investigator: Trnava Unviersity, Faculty of Law, Institute of Intellectual 
Property Law 
Trnava, SK (project lead JUDr. Zuzana Adamová, PhD.) 
 
The project focused on main ideas and problems with open educational resources (OER) 
in Slovakia based on the discussion during the event – the Kickoff Meeting. The main 
challenges coming from the event are: i) education of teachers in both the intellectual 
property and information technologies, as these are one of the main elements, which are 
necessary to establish successful practical OER, ii) education of state officers, so they are 
more easily able to understand implications of OER and its benefits for different 
stakeholders, iii) financial and political support of OER in Slovakia, which is directly 
connected with the process of public procurement and requirements for the participation, 
iv) update of the technical infrastructure. 
 

11.  medzinárodný projekt: 
 

Title of the project: Open Education in Slovakia: first steps 
Project supported by the Foundation Open Society Institution (FOSI), Zug, Switzerland. 
Implementation period of the project: 09/2015- 02/2016 
The principal investigator: Trnava Unviersity, Faculty of Law, Institute of Intellectual 
Property Law 
Trnava, SK  (project lead JUDr. Zuzana Adamová, PhD.) 
 
The proposed project and its activities and outcomes are derived from main and 
supplementary objectives as a basis for open education (OE) and open educational 
resources (OER) changes in Slovakia. The main goal is to raise awareness of different 
stakeholders and beneficiaries regarding OE/OER issues. The other objectives are: i) 
capacity building of different beneficiaries through the accessibility of information; ii) 
creation of coalition building to support policy changes; iii) support of general 
accessibility of educational resources. 

 

12.  projekt VEGA na PF TU Trnava, číslo projektu: 1/0556/17 pod názvom: Creative 
Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu, informácií a dát, 
doba riešenia 2017-2020, pozícia: zodpovedná riešiteľka (certifikát o úspešnom ukončení 
projektu v roku 2020) 
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13. spoluúčasť na riešení medzinárodného projektu v pozícii „národného experta“ za 

Slovensko v rámci projektu pre Európsku komisiu, projekt SMART 2018/0069 „Study on 
Em erging Issues on Collective Licensing Practices in the Digital Environment“, partneri 
IViR – Institute for Information Law in Amsterdam Netherlands,  prof. Christian Handke, 
Erasmus University Rotterdam, Ecorys – economic research and consulting companies in 
Europe, Rotterdam, projekt podaný v roku 2019, schválený od roku 2020 .... 

 
  
Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
1. členka European Commission High Level Expert´s Group on Copyright and Neighbouring 

Rights, zástupca akademickej obce za Slovenskú republiku, 2003 – 2004 
2. členka medzinárodného konzorcia (v rámci COST-research action) AAL_TRUSTTECH – 

Consortium for comparative analyses of trust and socially situated AAL_technology, od 
roku 2020 
(Návrh výskumnej akcie COST s názvom AAL-TRUSTTECH - konzorcium na porovnávacie 
analýzy dôvery a sociálne umiestnenej technológie AAL. Partneri konzorcia: z rôznych 
akademických prostredí, napr .spoločenské vedy (politológia, ekonómia a správa, médiá, právo, 
atď.), strojárske vedy (informatika), zdravotnícke vedy a ďalšie oblasti, ktoré študujú interakciu 
medzi zdravotníckou technikou a systémy zdravotnej starostlivosti a organizácie, ktoré sú priamo 
zapojené do primárnej alebo sekundárnej starostlivosti.) 

 

 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
 
Vymenovanie za kariérový poradca Rady kariérových poradcov TU v Trnave, Právnickej 
fakulty ako poradný orgán dekana fakulty, od 01.02.2021 (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia 
dekana TU, PF č. 5/2021) 
 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
1. členka pracovnej skupiny Ministerstva kultúry SR na príprave nového autorského zákona, 

február 2010 
2. členka Dočasnej pracovnej skupiny k rekodifikácii autorského práva v SR Rady vlády SR 

pre kultúru, menovanie v zmysle štatútu Rady vlády SR pre kultúru zo dňa 12. 9. 2012 
(menovanie február 2013) 

 
Členstvo vo vedeckých radách: 
--- 
 
Členstvo v redakčných radách: 
1. odborný časopis Duševné vlastníctvo, vydávaný Úradom priemyselného vlastníctva SR, 
členka redakčnej rady od 1.4.2007 až doteraz 

2. vedecký časopis Revue pro právo a technologie, vydávaný Ústavom práva a technológií 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, členka redakčnej rady od 1.1.2011 až doteraz 

3. Členka redakčnej rady publikácie: Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 
(NTIDV), vychádza pod záštitou TU v Trnave, Právnickej fakulty (vydavateľstvo TYPI) 
a je voľne šírená pod licenciou Creative Commons, ISBN 978-80-568-0329-5 (link: 
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http://ntidv.iuridica.truni.sk/nove-technologie-internet-a-dusevne-vlastnictvo/#editorial), 
od roku 2020 - doteraz 

 
 
Organizácia vedeckej činnosti: 
1. Smolenice, 16. - 17.92004 - členka organizačného výboru pre organizovanie 

medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho právnické dni - Kodifikácia, 
europeizácia a harmonizácia súkromného práva, organizátor Nadácia Štefana Lubyho 
a Právnická fakulta TU v Trnave 

2. Bratislava, 17.3.2010, interdisciplinárny vedecký seminár Právo duševného vlastníctva 
v informačnej spoločnosti a v systéme práva, organizátor Ústav práva duševného 
vlastníctva Právnickej fakulty TU v Trnave a Ústav štátu a práva SAV v Bratislave, 
seminár spojený s prezentáciou knihy, členka organizačného výboru 

3. Bratislava, 10.6.2010, II. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve Vyváženie 
záujmov v autorskom práve, organizátor, Ústav práva duševného vlastníctva  TU, 
Právnická fakulta, Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, garant a organizátor podujatia 

4. Trnava, 23.-24.9.2010, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni, 
organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, garant sekcie Právo duševného vlastníctva 

5. Trnava, 8.12.2010, odborný seminár „Záverečné práce študentov a autorské právo“, 
organizátor TU, PF Trnava, Ústav PDV a ELSA Trnava, prednášajúca a organizátorka 

6. Trnava, 22. 2. 2012, diskusia ACTA status ad acta?, organizátor Ústav práva duševného 
vlastníctva Právnická fakulta TU Trnava, organizátorka 

7. Trnava, 7. 11. 2012 – prednáškový odborný seminár „Záverečné a kvalifikačné práce 
a autorské právo“, organizátorka za Ústav práva duševného vlastníctva PF TU Trnava 

8. Bratislava, 10. 4. 2013, III. česko-slovenský vedecký seminár o autorskom práve na tému 
„Nová koncepcia autorského práva“, organizátor PF TU Trnava – Ústav práva duševného 
vlastníctva a Ústav štátu a práva SAV Bratislava, aktívna účasť v panelovej diskusii 
v sekcii Výnimky a obmedzenia, organizátorka podujatia a garant 

9. Trnava, 11. 11. 2013, odborný seminár zameraný na objasnenie fungovania licencií na 
tému „Creative Commons a ich význam pre študentov a pedagógov“, organizátor Ústav 
práva duševného vlastníctva PF TU Trnava, garant a organizátorka podujatia, aktívna 
účasť – diskutujúca 

10. Trnava, 13. 11. 2014, medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva 
v podmienkach vysokých škôl VI., organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, ÚPDV, 
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Svetová organizácia duševného vlastníctva, CVTI 
SR, aktívna účasť, členka organizačného výboru 

11. Bratislava, 31. 3. 2015, vedecká konferencia „Duševné vlastníctvo na Slovensku a v EÚ 
a jeho perspektíva“, organizátor Ústav práva duševného vlastníctva PF TU Trnava, garant 
podujatia, hlavná organizátorka v rámci riešenia projektu VEGA 1/0783/13 na PF TU 
Trnava, moderátorka I. panelu. 

12. Praha, ČR, 4. 5. 2016, Česko-slovenské symposium „Průmyslové vzory a ochranné 
známky“, organizátor PF MU Brno, Ústav práva a technologií, Ústav státu a práva AK ČR 
a Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií PF TU Trnava, účasť, 
spoluorganizátorka, moderátorka panelovej diskusie na tému: Pravděpodobnost záměny 
ochranných známek. 

13. Trnava, 8. 12. 2016, seminár „Autorské právo, otvorené vzdelávanie a licencie „creative 
commons“, organizátor  Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií 
PF TU Trnava, finančná podpora Foundation Open Society Institute (Švajčiarsko), 
organizátorka podujatia, prednášajúca a moderátorka 
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14. Trnava, 02/2018 -  menovanie za člena vedeckého 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 

15. Modra, 30. 9. – 2. 10. 2020, vedecká konferencia „Autorské právo v digitálnom 
prostredí“, organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0556/17, organizátor Ústav 
práva duševného vlastníctva a informačných technológií pri TU, Právnickej fakulte, 
organizátorka konferencie, moderátorka.  

 
 
Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia: 
1. členka European Commission High Level Copyright Expert´s Group, zástupca 

akademickej obce za Slovenskú republiku, 2003 - 2004 
2. účasť na vypracovaní a zhromaždení národných poznámok za Slovenskú republiku 

k Návrhu Spoločného referenčného rámca Európskeho zmluvného práva pripravených 
Študijnou skupinou pre Európsky občiansky zákonník a ACQUIS skupinou v rámci 
Spoločnej siete Európskeho práva, účasť na projekte podporovanom 6. rámcovým 
programom EÚ „Network of excellence“, udelený certifikát, september 2007 

3. spolupráca so Silke von Lewinski a Michel M. Walter na diele European Copyright Law, 
Commentary. New York: Oxford University Press, 2010; ako národný expert, 2009 - 2010 

 
Iné: 
 
Vyžiadaná prednáška: 
 
Banská Bystrica, 29. 1. 2018 – vyžiadaná prednáška na tému „Otvorené vzdelávanie na 
Slovensku – výhody pre vzdelávanie“ s dôrazom na autorské právo a licencie Creative 
Commons. Prednáška sa konala na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 
 
Študijné pobyty: 

1. Mníchov, Nemecko,  august 2006 – september 2007 – študijno-výskumný pobyt na 
Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné a daňové právo v Mníchove, 
téma výskumu – Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským 
právom 

2. Amsterdam, Holandsko, 8. – 12. 7. 2013 – zahraničný študijný pobyt a absolvovanie 
letnej školy - Summer Course 2013 na tému: „Privacy Law and Policy 2013“, 
organizátor Institute for Informational ,Law, Faculty of Law - University of 
Amsterdam 

3. Vilnius, Litva, 5. – 9. 11. 2013 – zahraničný študijný pobyt na Univerzite vo Vilniuse, 
v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0783/13. 

4. Mníchov, Nemecko, 25. 10. – 2. 11. 2014, zahraničný študijný pobyt v rámci riešenia 
projektu VEGA č. 1/0783/13 na Max Planck Institut, Mníchov. 

 
Ďalšie vzdelávanie: 
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 
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Iné: 
• 2009 - doteraz - národná kontaktná osoba pre portovanie licencií Creative Commons 

na Slovensku 

• od 2011 – vedúca projektu Creative Commons na Slovensku 

* Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorá si za ciel kladie rozšíriť 
množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu. 
Creative Commons ponúka škálu rôznych licenčných schém, ktoré držiteľom autorských práv 
umožňujú, niektoré práva ponúknuť na užívanie diela verejnosti, zatiaľ čo im iné práva 
ostávajú. Cieľom je zjednodušiť výber autorovi vyhovujúcej licencie, teda obmedziť ťažkosti, 
ktoré platné autorské zákony kladú na zdieľanie informácií. 

• Členka Národného centra práva duševného vlastníctva (NCPDV), www.ncpdv.sk, od 
r. 2012 

• Členka Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných 
technológií (ACIPIT – www.acipit.eu),  špičkové centrum pre rozhodovanie sporov 
týkajúcich sa autorských a priemyselných sporov z nekalej súťaže,  zriaďovateľ 
neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva 
European Information Society Institute (EISI), od r. 2012 

 
 
Recenzentka: 
 
2014 – recenzentka monografie Myška, Matěj: Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Právnická fakulta, 2014, 248 s., ISBN 978-80-210-7538-2 
2019 – recenzentka monografie Koukal, Pavel: Autorské právo, public domain a lidská práva, 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 524 s., ISBN 978-80-210-
9279-2 
2020 - recenzentka právnej monografie: Myška, M.: Výjimky a omezení autorského práva 
v prostředí digitálních sítí, Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2020, 336 s., ISBN978-80-7598-842-
3 (brož.) 
2021 - recenzentka učebnice: Právo informačných a komunikačných technológií 1, autori: 
Husovec, M. – Mesarčík, M. – Andračko, J., vydavateľstvo TINCK, 2021, 262 s., ISBN 
9788097383701 
2021 - recenzentka učebnice: Právo informačných a komunikačných technológií 2, Andraško 
J. a kol., vydavateľstvo TINCK, 2021, 324 s., ISBN 9788097383725 
2021 – recenzentka zborníka „Košické dni súkromného práva III. Recenzovaný zborník 
vedeckých prác. (Molnár, P. a kol. (ed), vydavateľ UPJŠ Košice, 2021, ISBN 978-80-574-
0024-0 
 
 
 


