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VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

JANA KOPRLOVÁ 

 výskumná pracovníčka od júla 2013 doposiaľ 

OSOBNÉ ÚDAJE 

 Meno a priezvisko: Ing. Jana Koprlová, PhD. 

 Rok narodenia: 1976 

 E-mail: jana.koprlova@truni.sk 

VZDELANIE 

 Ing. – máj 1999: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, študijný odbor Komerčné 

inžinierstvo, špecializácia Zahraničný obchod. 

 PhD. – december 2002: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra medziná-

rodného obchodu, študijný odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy; vedecko-akademická hod-

nosť philosophiae doctor (PhD.) udelená v januári 2003. 

PRACOVNÉ PÔSOBENIE 

September 1999 – marec 2003: Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra medziná-

rodného obchodu. 

Účasť na pedagogickom procese pri výučbe predmetov: 

 Medzinárodný marketing; 

 Internationales Marketing (predmet v nemčine); 

 International Marketing (predmet v angličtine); 

 Operácie v zahraničnom obchode; 

 Medzinárodná preprava a logistika; 

 Operácie v zahraničnom obchode a logistika; 

 vybraných aspektov predmetu Medzinárodné podnikanie. 

Apríl 2003 – jún 2011: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra propedeutiky právnic-

kých predmetov. 

Účasť na pedagogickom procese pri výučbe predmetov: 

 Všeobecná ekonomická teória; 

 Ekonomika pre právnikov; 

 Základy národného a medzinárodného marketingu; 

 Grundlagen des heimischen und internationalen Marketings (predmet v nemčine); 

 Formen des ausländischen Marktengagements (predmet v nemčine); 

 Einführung in die internationale Unternehmung – Fallstudien (predmet v nemčine); 

 Vybrané otázky medzinárodného podnikania; 

 Einführung in das heimische und internationale Marketing (predmet v nemčine); 

 Introduction to National and International Marketing (predmet v angličtine); 

 Einführung in internationalen Handel und internationale Unternehmung (predmet v nemčine); 

 Introduction to International Trade and International Business (predmet v angličtine). 

Február 2009 – jún 2013: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút sociálnych vied, Katedra polito-

lógie; od decembra 2011 Fakulta sociálnych vied, Katedra politických vied, resp. Katedra verenej politiky 

a verenej správy. 
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Účasť na pedagogickom procese pri výučbe predmetov: 

 Všeobecná ekonomická teória; 

 Základy ekonómie; 

 Introduction to Economy (predmet v angličtine); 

 Hospodárska politika; 

 Elements of International Business (predmet v angličtine); 

 Elements of International Marketing (predmet v angličtine); 

 Základy marketingu; 

 Základy manažmentu; 

 Medzinárodné ekonomické vzťahy; 

 Ekonomické teórie; 

 Problémy svetovej ekonomiky; 

 Globálne ekonomické procesy; 

 Ekonomika verejného sektora; 

 Centrálne banky v eurozóne; 

 Medzinárodné komparácie; 

 International Business (predmet v angličtine). 

Od júla 2013 doposiaľ: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, práva 

životného prostredia a finančného práva, výskumný pracovník. 

AKTÍVNA ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH 

 Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. Ekonomická fa-

kulta Vysokej školy banskej – Technická univerzita v Ostrave, Katedra práva. Ostrava, november 

2001, Česká republika. Názov predneseného príspevku: „Implementácia teoretických východísk 

internacionalizácie – základ úspechu stratégie asociovaných krajín v procese ich ekonomickej in-

tegrácie.“ 

 Výuka ekonomických předmětů na Právnických fakultách 2007. Právnická fakulta Masarykovej 

univerzity v Brne, Katedra národného hospodárstva. Brno, jún 2007, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Výučba ekonomických predmetov na Právnickej fakulte Trnavskej uni-

verzity v Trnave.“ 

 Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Právnická fakulta Masarykovej univerzity 

v Brne, Katedra národného hospodárstva. Brno, september 2007, Česká republika. Názov predne-

seného príspevku: „Dôležitosť ekonomických znalostí pri aplikácii práva vo vzťahu k platnému 

slovenskému i českému právnemu poriadku.“ 

 Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě – vnitrostátní a evropské aspekty. Právnická fa-

kulta Masarykovej univerzity v Brne, Katedra trestného práva. Brno, február 2008, Česká republi-

ka. Názov predneseného príspevku: „Stručný prehľad najvýznamnejších prejavov novodobej eko-

nomickej kriminality v prostredí Slovenskej republiky (pohľad ekonóma).“ 

 Výuka ekonomických předmětů na Právnických fakultách 2008. Právnická fakulta Masarykovej 

univerzity v Brne, Katedra národného hospodárstva. Brno, jún 2008, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Výučba ekonomických predmetov na Právnickej fakulte Trnavskej uni-

verzity v Trnave: súčasný stav, vyhliadky a perspektívy.“ 

 Mezinárodní konference Dny práva 2008. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Ka-

tedra finančného práva a národného hospodárstva. Brno, november 2008, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Ekonomické a právne aspekty súčasnej hospodárskej kriminality.“ 
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 Mezinárodní konference Dny práva 2009. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Ka-

tedra finančného práva a národného hospodárstva. Brno, november 2009, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Ekonomická krize a zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských 

subjektů.“ 

 Mezinárodní konference Conference for Young Lawyers COFOLA 2010. Právnická fakulta Masary-

kovej univerzity v Brne. Brno, máj 2010, Česká republika. Názov predneseného príspevku: „Po-

rovnanie základnej právnej úpravy centrálnych bánk vo vybraných krajinách.“ 

 Mezinárodní konference Dny práva 2010. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Ka-

tedra finančného práva a národného hospodárstva. Brno, november 2010, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Hospodárska kriminalita v kontexte porovnania Českej republiky 

a Slovenskej republiky.“ 

 Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Právnická fakulta Masa-

rykovej univerzity v Brne, Katedra trestného práva. Brno, február 2011, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „What New Trends in Economic Criminality the Latest Economic Crisis 

Disclosed.“ 

 Mezinárodní konference Dny práva 2011. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Ka-

tedra finančného práva a národného hospodárstva. Brno, november 2011, Česká republika. Názov 

predneseného príspevku: „Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd 

vo verejnej správe v Slovenskej republike.“ 

AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH 

 Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2001. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzi-

ty v Bratislave, Katedra medzinárodného obchodu. Bratislava, apríl 2001. Názov predneseného 

príspevku: „Meranie a hodnotenie konkurenčnej schopnosti odvetvia chemického priemyslu na 

zahraničných trhoch.“ 

 Mladý ekonóm 2001: Progresívne trendy vývoja vybraných oblastí ekonomiky v krajinách stred-

nej a východnej Európy v novom tisícročí. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Katedra marketingu. Bratislava, jún 2001. Názov predneseného príspevku: „Alternatívne implan-

tačné stratégie germanofónnych autorov a ich uplatniteľnosť v podmienkach Slovenskej republi-

ky.“ 

 Trendy rozvoja teórie a praxe v obchodnom podnikaní v ére globalizácie. Obchodná fakulta Eko-

nomickej univerzity v Bratislave a Slovenská marketingová spoločnosť. Mojmírovce, november 

2001. Názov predneseného príspevku: „Germanofónne teoretické koncepcie firemnej angažova-

nosti na zahraničnom trhu a tendencie ich vývoja v slovenských trhových podmienkach.“ 

 Medzinárodné vzťahy 2001: Ekonomická a politická integrácia v Európe. Fakulta medzinárod-

ných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, december 2001. Názov prednese-

ného príspevku: „Internacionalizácia podnikateľských subjektov z hľadiska ekonomických integ-

račných procesov v Európe.“ 

 Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2002. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzi-

ty v Bratislave, Katedra medzinárodného obchodu a Centrum európskych štúdií. Bratislava, apríl 

2002. Názov predneseného príspevku: „Tendencie vývoja foriem angažovanosti germanofónnych 

výrobcov z Európskej únie na slovenskom trhu.“ 

 Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike. Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave, Katedra propedeutiky právnických predmetov. Trnava, november 2008. Názov predne-

seného príspevku: „Ekonomické súvislosti hospodárskej kriminality (príklad Slovenska 

a Nemecka).“ 
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 Masmediálna komunikácia a realita. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave a Kabinet divadla a filmu SAV v Bratislave. Smolenice, apríl 2009. Názov pred-

neseného príspevku: „Uplatnenie marketingovej komunikácie na slovenskom čokoládovom trhu.“ 

 Nové trendy v marketingu: úloha marketingu v čase hospodárskej krízy. Fakulta masmediálnej 

komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, november 2009. Názov predne-

seného príspevku: „Netradičný faktor posilnenia účinnosti stratégie marketingovej komunikácie 

v čase hospodárskej krízy.“ 

 Medzinárodná konferencia o kvalite: manažérstvo kvality vo verejnej správe. Úrad pre normalizá-

ciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Bratislava, december 2009. Názov predne-

seného príspevku: „Zvyšovanie dôveryhodnosti organizácie verejnej správy cestou manažérstva 

boja proti hospodárskej kriminalite – podstata, prínosy a skúsenosti zo zahraničia.“ 

 Megatrendy tretieho milénia. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra 

politológie a európskych štúdií. Nitra, apríl 2010. Názov predneseného príspevku: „Stav a trendy 

vývoja hospodárskej kriminality ako jednej z najväčších hrozieb pre globálnu bezpečnosť fungo-

vania medzinárodných ekonomických vzťahov.“ 

 K problémom mediálnej komunikácie. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Smolenice, apríl 2010. Názov predneseného príspevku: „Mediálna komuniká-

cia svetového kultúrneho posolstva – problémy a faktory úspešnosti prepájania interdimenzio-

nálnych a interkulturálnych prvkov na príklade analýzy konkrétneho mediálneho diela.“ 

 Trnavské právnické dni 2010. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava, septem-

ber 2010. Názov predneseného príspevku: „Vývoj hospodárskej kriminality v Slovenskej republi-

ke z hľadiska vývoja ekonomiky a jeho porovnanie s krajinami Vyšehradskej štvorky.“ 

 Ekonomická kríza – nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax. Bratislavská vysoká škola prá-

va – Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislava, septem-

ber 2010. Názov predneseného príspevku: „Podnikanie v priestore Európskej únie v tieni hospo-

dárskej kriminality a jej reflexie v ekonomickej kríze.“ 

 Nové trendy v marketingu: Dôsledky hospodárskej krízy – výzva pre marketing. Fakulta masme-

diálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, november 2010. Názov 

predneseného príspevku: „Testovanie štatistických hypotéz ako nástroj zvyšovania efektívnosti 

nových foriem marketingovej komunikácie.“ 

 Megatrendy a médiá. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Smolenice, marec 2011. Názov predneseného príspevku: „Analýza vývoja vybavenosti domácností 

počítačom a internetom ako nástroj zvyšovania efektívnosti mediálnej internetovej komunikácie 

v Slovenskej republike.“ 

 Nové trendy v marketingu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, regiónov a firiem. Fa-

kulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, november 

2011. Názov predneseného príspevku: „Možnosti a využitie testovania a overovania hypotéz 

v marketingovom výskume na príklade výsledkov analýzy komunikačnej politiky vybraného spo-

trebiteľského trhu.“ 

 Starnutie populácie – celospoločenský problém. Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Trnava, marec 2012. Názov predneseného príspevku: „Analýza procesu star-

nutia populácie Slovenskej republiky a jeho dopady na komunálnu politiku miest a obcí.“ 

 Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii. Slovenská sociologická spoločnosť pri 

Slovenskej akadémii vied; Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava, 

apríl 2012. Názov predneseného príspevku: „Analýza volebných programov politických strán 

kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách 2012 v kontexte riešenia problematiky 

starnutia populácie Slovenskej republiky.“ 
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 Megatrendy & médiá 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. Smolenice, apríl 2012. Názov predneseného príspevku: „Médiá a ich poslanie v procese 

budovania demokracie v súčasnom Afganistane.“ 

 Nové trendy v marketingu: Zodpovednosť v podnikaní. Fakulta masmediálnej komunikácie Uni-

verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, november 2012. Názov predneseného príspevku: 

„Rozvoj vedomostnej spoločnosti na príklade medzinárodného vedeckého internetového časopi-

su.“ 

 Regionálna samospráva – rok pred voľbami. Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Trnava, november 2012. Názov predneseného príspevku: „Zadlženosť VÚC 

ako (nielen) ekonomický problém.“ 

 Trnava, 9. 6. 2016, vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu VEGA 

č. 1/0254/16 „Financovanie cirkví a náboženských spoločností“ pod názvom: Financovanie cirkví 

a náboženských spoločností – teoretické východiská a prax, organizátor ÚPONS, Právnická fakulta, 

aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Analýza vývoja objemu prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu na platy duchovných a prevádzku ústredí cirkví a náboženských spoločností 

v Slovenskej republike v novom miléniu. 

 Trnava, 20. 9. 2018, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci riešenia projektu 

VEGA č. 1/0193/18 „Environmentalizácia medzinárodného verejného práva“ pod názvom: Vývoj 

a aktuálne výzvy medzinárodného práva životného prostredia, organizátor KMEP, Právnická fa-

kulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Medzinárodnoprávna ochrana voľne žijúcich ži-

vočíchov a voľne rastúcich rastlín v kontexte Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými 

druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

 Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DNI 2018: 

PRÁVNY ŠTÁT – MEDZI VEDOU A UMENÍM, sekcia v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18 

„Environmentalizácia medzinárodného verejného práva“, organizátor Právnická fakulta, aktívna 

účasť, pozvaný príspevok na tému: Medzinárodnoprávna ochrana a zachovanie biologickej roz-

manitosti v kontexte Dohovoru o biologickej diverzite a jeho vykonávacích protokolov. 

 Trnava, 7. – 8. 11. 2019, on-line medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci rieše-

nia projektu VEGA č. 1/0193/18 „Environmentalizácia medzinárodného verejného práva“ pod 

názvom: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva život-

ného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny po-

riadok Slovenskej republiky a Českej republiky, organizátor KMEP, Právnická fakulta, aktívna 

účasť, pozvaný príspevok na tému: Prehľad medzinárodnej zmluvnej úpravy v oblasti ochrany ži-

votného prostredia záväznej pre Slovenskú republiku. 

 Trnava, 12. – 13. 11. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia organizovaná v rámci rie-

šenia projektu VEGA č. 1/0193/18 „Environmentalizácia medzinárodného verejného práva“ pod 

názvom: Vynútiteľnosť medzinárodných, európskych, slovenských a českých noriem práva život-

ného prostredia a ich vzájomná interakcia, organizátor KMEP, Právnická fakulta, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok na tému: Analýza najnovšieho vývoja objemu priestupkov v sektore životného 

prostredia na území Európskej únie v kontexte porušení zodpovedajúcich noriem práva Európ-

skej únie. 

ÚČASŤ NA RIEŠENÍ VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH GRANTOV A INŠTITUCIONÁLNYCH PROJEKTOV 

 Roky 1999 až 2001: Spoluriešiteľka výskumnej úlohy „Adaptácia metodiky medzinárodného 

marketingu v slovenských podmienkach.“ Katedra medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, interný grant 0138/99. 
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 Rok 2006: Riešiteľka inštitucionálneho projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 

ktorého základnou náplňou bola príprava dvojjazyčnej VŠ učebnice „Formy zahraničnej trhovej 

angažovanosti – Formen des ausländischen Marktengagements.“ 

 Rok 2007: Riešiteľka inštitucionálneho projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 

ktorého základnou náplňou bola príprava dvojjazyčnej VŠ učebnice „Medzinárodný marketing: 

teória v praxi.“ 

 Rok 2008: Riešiteľka inštitucionálneho projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, 

ktorého základnou náplňou bola príprava druhého vydania VŠ učebnice „Medzinárodný marke-

ting: teória v praxi.“ 

 Rok 2008: Spoluriešiteľka inštitucionálneho projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave, ktorého základnou náplňou bola príprava kolektívnej VŠ učebnice „Kriminológia.“ 

 Roky 2008 až 2010: vedecký grant VEGA č. 1/0056/08 – spoluriešiteľka projektu VEGA „Hospo-

dárska kriminalita v Slovenskej republike.“ Katedra propedeutiky právnických predmetov, Práv-

nická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 

 Roky 2012 až 2013: vedecký grant FPPV-29-2012 – zástupca vedúceho projektu FPPV „Nové for-

my komunikácie samospráv miest a obcí Slovenskej republiky.“ Katedra verejnej politiky 

a verejnej správy, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 Roky 2013 až 2016: Riešiteľka inštitucionálneho projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave č. 10/2013 „Prístupnosť webových stránok vo verejnej správe“. Katedra správneho prá-

va, práva životného prostredia a finančného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave. 

 Roky 2016 až 2019: vedecký grant VEGA č. 1/0254/16 – spoluriešiteľka projektu VEGA „Financo-

vanie cirkví a náboženských spoločností“. Katedra správneho práva, práva životného prostredia 

a finančného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 

 Roky 2018 až 2020: vedecký grant VEGA č. 1/0193/18 – spoluriešiteľka projektu VEGA „Envi-

ronmentalizácia medzinárodného verejného práva“. Katedra správneho práva, práva životného 

prostredia a finančného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH RADÁCH UNIVERZÍT 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied – člen vedeckej rady v období ro-

kov 2012 a 2013. 

ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH VEDECKÝCH ČASOPISOV 

 SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA: medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne 

otázky v interdisciplinárnych súvislostiach – hlavný redaktor od roku 2013, výkonný redaktor od 

roku 2016. 

 SOCIETAS ET RES PUBLICA: medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problema-

tiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí – hlavný redaktor 

v období rokov 2012 a 2013. 

 SLOVENSKÁ POLITOLOGICKÁ REVUE: revue pre politický a občiansky život – člen redakčnej rady 

v období rokov 2011 až 2013. 

ČLENSTVO V AKADEMICKÝCH ORGÁNOCH 

 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta – člen Akademického senátu v období 2005 až 

február 2009. 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied – člen Akademického senátu 

v období december 2011 až jún 2013. 
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VEDECKÁ ŠKOLA, OPONOVANIE DIZERTAČNÝCH PRÁC 

 Oponentský posudok dizertačnej práce autorky Mgr. et Mgr. Agnieszky Zogata-Kusz na tému: „La-

bour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland’s Policy Towards Economic 

Immigration after EU Accession“, školiace pracovisko autorky: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filozofická fakulta, jazyk dizertačnej práce: angličtina, posudok vypracovaný 31. mája 2013, di-

zertačná práca bola úspešne obhájená. 

OPONOVANIE VEDECKÝCH MONOGRAFIÍ A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOV 

Kategória vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 URBAN, Eduard – MOLNÁR, Pavol – JANÁKOVÁ, Hana: International Marketing and Management. 

1st ed. Prague : Wolters Kluwer, 2014. 120 p. ISBN 978-80-7478-570-2. Vedecká monografia; text 

v anglickom jazyku. 

 OUTLÝ, Jan a kol.: Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Česká republika, Maďarsko, 

Polsko, Slovensko a Slovinsko. 1. vyd. Olomouc : Právnická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity 

Palackého ve spolupráci s vydavatelstvím Iuridicum Olomouncense, o.p.s., 2011. 271 s. ISBN 978-

80-87382-21-9. Vedecká monografia; text v českom jazyku. 

 ZOGATA-KUSZ, Agnieszka: Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Po-

land’s Policy Towards Economic Immigration after EU Accession. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Pa-

lackého v Olomouci, 2013. 270 s. ISBN 978-80-244-3649-4. Vedecká monografia; text v anglickom 

jazyku. 

 KAŇOVSKÁ, Lucie – TOMÁŠKOVÁ, Eva: Doprovodní služby: Konkureční výhoda? 1. vyd. Brno : 

Akademické nakladatelství CERM, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7204-619-5. Vedecká monografia; 

text v českom jazyku. 

Kategória vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 SAHIDI, Shapoor: Vytváranie politického pluralitného systému v Afganistane. 1. vyd. Bratislava : 

Daniel NETRI, 2011. 153 s. ISBN 978-80-89416-08-0. Vedecká monografia; text v slovenskom ja-

zyku. 

 ŠVEC, Marek a kol.: Kultúra sveta práce: Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 1. vyd. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012. 122 s. ISBN 978-80-

89149-23-0. Vedecká monografia; text v slovenskom jazyku. 

Kategória medzinárodné vedecké zborníky vydané v domácich vydavateľstvách 

 KOPRLA, Miroslav (ed.): Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky: Acta Universitatis 

Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae: Res Publica 2011. [CD-ROM]. 1. vyd. Trnava : Inštitút so-

ciálnych vied UCM v Trnave, 2011. 137 s. ISBN 978-80-8105-275-0. 

 PETRANOVÁ, Dana – RYBANSKÝ, Rudolf: Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie. 

1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. 

435 s. ISBN 978-80-8105-334-4. 

ČLENSTVO V KOMISIÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta – Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, Fakulta sociálnych vied: člen komisie medziuniverzitnej Študentskej vedeckej 

a odbornej činnosti, Trnava, 22. marec 2013. 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKOVANÉ VÝSTUPY 

Kategória AAB: vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 SAHIDI, Shapoor – KOPRLOVÁ, Jana: Budovanie afganskej demokracie v spoločensko-politických 

súvislostiach. 1. vyd. Bratislava : Daniel NETRI, 2011. 281 s. ISBN 978-80-89416-06-6. Vedecká 

monografia; text v slovenskom jazyku. 

Kategória ACA: vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 DIANIŠKA, Gustáv – KOPRLOVÁ, Jana – KUBALA, Viktor – STRÉMY, Tomáš – VRÁBLOVÁ, Mirosla-

va: Kriminológia. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 326 s. ISBN 978-80-7380-198-4. VŠ učebnica 

vydaná v Českej republike; text v slovenskom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana – KOPRLA, Miroslav: Marketing. Studie z mezinárodní praxe. 1. české, zcela pře-

pracované a zaktualizované vyd. Beroun : Newsletter, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7350-084-9. VŠ 

učebnica vydaná v Českej republike; text v českom jazyku. 

 DIANIŠKA, Gustáv – KLIMENTOVÁ, Lenka – KOPRLOVÁ, Jana – KUBALA, Viktor – STRÉMY, To-

máš – VRÁBLOVÁ, Miroslava: Kriminológia. 2. rozšír. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 351 s. ISBN 

978-80-7380-344-5. VŠ učebnica vydaná v Českej republike; text v slovenskom jazyku. 

Kategória ACB: vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

 URBAN, Eduard – FERENČÍKOVÁ, Soňa – ZORKÓCIOVÁ, Otília – KOPRLOVÁ, Jana: Medzinárodný 

marketing. 2. doplnené vyd. Bratislava : Ekonóm, 2001. 317 s. ISBN 80-225-1469-1. VŠ učebnica; 

text v slovenskom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana: Formy zahraničnej trhovej angažovanosti – Formen des ausländischen Mar-

ktengagements. 1. vyd. Bratislava : SPRINT vfra, 2006. 251 s. ISBN 80-89085-75-X. VŠ učebnica; 

text v slovenskom a nemeckom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana: Medzinárodný marketing: teória v praxi. 1. vyd. Bratislava : Daniel NETRI, 2007. 

282 s. ISBN 978-80-969567-4-6. VŠ učebnica; text v slovenskom a nemeckom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana: Medzinárodný marketing: teória v praxi. 2. doplnené vyd. Bratislava : Daniel 

NETRI, 2008. 284 s. ISBN 978-80-969567-9-1. VŠ učebnica; text v slovenskom a nemeckom jazy-

ku. 

 KOPRLOVÁ, Jana – KOPRLA, Miroslav: Medzinárodný marketing: teória v praxi. 3. úplne prepra-

cované vyd. Bratislava : Daniel NETRI, 2009. 276 s. ISBN 978-80-89416-02-8. VŠ učebnica; text 

v slovenskom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana: Hospodárska kriminalita v ekonomických súvislostiach. 1. vyd. Bratislava : Da-

niel NETRI, 2010. 122 s. ISBN 978-80-89416-05-9. VŠ učebnica; text v slovenskom jazyku. 

Kategória BCI: skriptá a učebné texty 

 KOPRLOVÁ, Jana: Vybrané kapitoly z problematiky centrálnych bánk. [CD-ROM]. 1. vyd. Trnava : 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 164 s. ISBN 978-80-8105-410-5. Učebný text; text 

v slovenskom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana: Vybrané kapitoly z problematiky hospodárskej kriminality. [CD-ROM]. 1. vyd. 

Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 202 s. ISBN 978-80-8105-409-9. Učebný 

text; text v slovenskom a anglickom jazyku. 

Kategória FAI: editorstvo 

 KOPRLOVÁ, Jana – KOPRLA, Miroslav (eds.): Societas et Res Publica 2012: Abstract Proceedings. 

[CD-ROM]. Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 99 s. 

ISBN 978-80-8105-407-5. Zborník; text v anglickom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana (ed.): Národné centrálne banky krajín eurozóny: Acta Universitatis Sanctorum 

Cyrilli et Methodii Tyrnaviae: Working Papers 2012. [CD-ROM]. Trnava : Fakulta sociálnych vied 

UCM v Trnave, 2012. 425 s. ISBN 978-80-8105-328-3. Zborník; text v slovenskom jazyku. 
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 KOPRLOVÁ, Jana (ed.): Vybrané problémy verejnej správy: Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et 

Methodii Tyrnaviae: Res Publica 2010. [CD-ROM]. Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 

2011. 171 s. ISBN 978-80-8105-180-7. Zborník; text v slovenskom a českom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana (ed.): Páchateľ hospodárskej kriminality v Slovenskej republike. [CD-ROM]. Tr-

nava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. 86 s. ISBN 978-80-8082-287-3. 

Zborník; text v slovenskom a českom jazyku. 

 KOPRLOVÁ, Jana – EBELING, Ralf Michael – STOLZE, Axel (eds.): Auslandsseminar zwischen der 

Wirtschaftsuniversität Bratislava und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im Sep-

tember 2000. Halle : Univerzita v Halle, 2000. 360 s. ISBN neuvedené. Zborník; text v nemeckom 

jazyku. 

ORGANIZÁCIA VEDECKEJ ČINNOSTI 

 Medzinárodná vedecká konferencia „Dies iuris tyrnavienses 2014 – Trnavské právnické dni 

2014“ na tému „Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov“, miesto 

a dátum konania konferencie: Aula Pazmáneum a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 

25. a 26. september 2014, organizátor konferencie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave, člen organizačného výboru. 

 Medzinárodná vedecká konferencia „XII. Lubyho právnické dni – XII. Dies Luby Iurispruden-

tiae“ na tému „Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve“, miesto a dátum ko-

nania konferencie: Zámok Smolenice, 17. a 18. september 2015, organizátor konferencie: Práv-

nická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia Štefana Lubyho, člen organizačného výboru. 

POBYTY NA ZAHRANIČNÝCH UNIVERZITÁCH 

 Júl 1998: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapešť, Maďarská republika. 

 September 2000: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle an der Saale, Nemecká 

spolková republika. 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

 Český jazyk: aktívne slovom i písmom odborná i bežná komunikácia 

 Nemecký jazyk: od roku 1986 – aktívne slovom i písmom odborná i bežná komunikácia 

 Anglický jazyk: od roku 1990 – aktívne slovom i písmom odborná i bežná komunikácia 

 Ruský jazyk: od roku 1984 – slovom i písmom bežná komunikácia 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

 Trnava, 1. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému „Motivácia 

a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnic-

ká fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej 

pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (certifikát). 

 Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému „Preverovanie 

a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická 

fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej peda-

gogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (certifikát). 

 Trnava, 8. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacieho kurzu pre vyučujúcich na tému „Rozvíjanie peda-

gogických 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 (certifikát). 


