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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 .  I n g r i d  L a n c z o v á ,  P h D .   
o d  1 .  9 .  2 0 1 8  

 
 

Dátum a miesto narodenia: 04.02.1991, Galanta 
 
 
Vzdelanie a profesionálny postup: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor, stupeň 
vzdelania alebo iné potrebné údaje): 
1997-2001       Základná škola Gejzu Dusíka v Galante 
2001-2009       Gymnázium Janka Matúšku v Galante 
2009-2014       Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
2014- 2015      Rigorózne konanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity  
2015- 2018      Doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 
2018-2020       Vedecko-výskumná pracovníčka, Katedra dejín práva, Právnická fakulta,   
                        Trnavská univerzita v Trnave 
2020-             Odborná asistentka, Katedra dejín práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita 
v Trnava  
 
Pedagogická činnosť a akademické funkcie: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, 
odbor, stručne popis, alebo iné potrebné údaje) 
 
Od ak. roka 2018/2019 – Právnická fakulta TU Trnava, vedeckovýskumná pracovníčka, 
Katedra dejín práva, od 2020 odborná asistentka 
Od 16.9.2019 tajomníčka Katedry dejín práva 
Od 1. 5. 2021 – poverená vykonávaním funkcie prodekana pre vzdelávanie na TU, Právnickej 
fakulte 
 
 
Významné pracoviská: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, odbor) 
 
 
Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, 
príp. uviesť, či bol publikovaný) 
 
1. Lublin, Poľsko, 6. – 7. 6. 2018, medzinárodná vedecká konferencia konaná pod záštitou 

lublinského vojvodu prof. Prezmyslawa Czarnka pod názvom „Prawa i wolności 
człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukrajina – Gruzja“ (Human 
Rights and Freedoms and State Security: Poland – Slovakia – Ukraine – Georgia, 
organizátor Právny výbor Poľskej akadémie vied v Lubline, Fakulta práva, kánonického 
práva a administratívy, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubine, Právnická fakulta 
Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline, Právnická fakulta Štátnej univerzity 
v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie vied a spoluorganizátor TU v Trnave, Právnická 
fakulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Protection of the rights to life in the 
law of Slovakia. (spoluautorka Laclavíková, M., PF TU Trnava) 
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2. Viedeň, Rakúsko, 25. – 27. 9. 2019, medzinárodná konferencia – Central and Eastern 
European Legal History Conference – Vienna 2019, organizátor Právnická fakulta 
Univerzity vo Viedni, aktívna účasť na tému: Czechoslovak emigration: Legal framework 
and social background.  

3. Brno, ČR, 16. 9. 2020, konferencia „VIII. Česko-slovenské právněhistorické setkání 
doktorandů a postdoktorandů“, organizátor Kateda dějin práva PF MU Brno, aktívna 
účasť, príspevok „Zákonná regulácia očkovania v Uhorsku“ publikovaný v zborníku 8. 
česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů  

4. Krakov, Poľsko, 7. 10. 2021, online medzinárodný webinár na tému „Difficult Heritage: 
Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918- 1939)“, 
organizovaný v rámci riešenia medzinárodného projektu podporeného Vyšehradským 
fondom, hlavný organizátor Jagelonská univerzita v Krakove, Poľsko; spoluorganizátori: 
Západočeská univerzita v Plzni, ČR,  Univerzita v Segede, Maďarsko a Trnavská 
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, aktívna účasť, príspevok na tému: Mental Illness 
as a Divorce Ground in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to 
Hungarian Law (Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa) 

 
5. Krakow, Poľsko, 13.10.2021, online prednáška ako výstup z projektu ''International 

Visegrad Fund: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918-1939) – Visegrad Grant No. 22030159'' na tému: ''Divorces in 
Czechoslovakia,'' organizátor Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie  

 
6. Krakow, Poľsko, 13.10.2021, online prednáška ako výstup z projektu ''International 

Visegrad Fund: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918-1939) – Visegrad Grant No. 22030159'' na tému: ''Adoptions in 
Czechoslovakia,'' organizátor Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie 
 
 

 
Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť 
mesto, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, 
názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK, príp. uviesť, 
či bol publikovaný) 
 

1. Trnava, 9.11.2015, ,,medzinárodná vedecká on-line konferencia na Právnickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Trnave v rámci výzvy Ministerstva školstva SR „Týždeň vedy 
a techniky,“ aktívna účasť, publikovaný príspevok ,,Vplyv Katolíckej cirkvi na formu 
uzavretia manželstva na území Slovenska v historickom priereze” 

2. Trnava, 1.4.2016, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok 
„Niekoľko poznámok k diskusii o rozvode dohodou v podmienkach SR“.  

3. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 
2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 23. 9. 
2016  - aktívna účasť v sekcii č. 10: Právnohistorické trendy a výhľady, pozvaný 
príspevok na tému: Niekoľko úvah k vývoju tézy nerozlučiteľnosti manželstva. 

4. Banská Bystrica, Vígľaš, 23. - 24. 11. 2016, ,,medzinárodná vedecká konferencia 
Banskobystrické dni práva,” organizátor – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
aktívna účasť, publikovaný príspevok ,,Vývoj právnej úpravy rozvodu od zjednotenia 
Talianska po súčasnosť” 
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5. Trnava, 24. 3. 2017, „Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na 
tému: ,,Neprekonateľný odpor ako rozvodový dôvod podľa manželskej novely (1919) 
– historicko-právne východiská“ 

6. Častá-Papiernička, 1. 4.2017, ,,Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017,” 
organizátor Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, aktívna účasť, 
publikovaný príspevok ,,Záväzky plynúce z rozvodu prvorepublikových manželstiev 
rozvedených pre neprekonateľný odpor”  

7. Trnava, 15. – 30. 6. 2017, on-line vedecká konferencia „Etika, slušnosť 
a spravodlivosť v práve“, organizátor PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Spravodlivá božská komédia? 

8. Bratislava, 29. – 30. 6. 2017, V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie 
doktorandov a postdoktorandov na tému: Právne tradície strednej a východnej Európy, 
organizátor PF UK Bratislava (KPDaPr.Kom.  a KRKCP), aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Vývoj pojmu rozvrat manželstva v prvej ČSR po súčasnosť. 

9. Trnava, 9. 11. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „The Key-stone of 
Discrimination and the Impact of its Manifestations on the selected Groups of 
Population“ (Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu 
obyvateľstva), organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: Slovak and Hungarian marriages in the shadow of the third Reich: 
An insight into anti-Jewish marriage law during the World War II. 

10. Trnava, 23. 3. 2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, aktívna časť, príspevok na tému: Súdne 
lekárstvo v uhorských a československých právnych dejinách.   

11. Trnava, 31.5.-1.6.2018, medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou dekanky PF 
TU Trnava pod názvom „6. slovensko-české stretnutie doktorandov 
a postdoktorandov, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, 
príspevok na tému: Pohľad na eutanáziu v československom práve.  

12. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ 
na tému: „Právny štát – medzi vedou a umením (Dies Iuris Tyrnavienses – Rule of 
Law – Between Science and Art)“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, aktívna 
účasť v sekcii dejiny práva na tému „Štát a právo v prevratových súkoliach času“, 
pozvaný príspevok na tému: Manželský zákon očami a praxou slovenského ľudu.  

13. Trnava, 7. 11. 2018, medzinárodná vedecká konferencia „Európa a mimoeurópsky 
svet: kontakty, konfrontácie a konflikty“ organizovaná na počesť a pamiatku doc. 
Železkovovej, organizátor Katedra dejín práva PF TU Trnava, aktívna účasť, pozvaný 
príspevok na tému: „Minú sa, akoby ich ani nebolo... Vysťahovalectvo z Uhorska 
koncom 19. a začiatkom 20. storočia” 

14. Banská Bystrica, 28. – 29. 3. 2019, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
pod záštitou dekana fakulty doc. Turošíka na tému „Inštitúty rodinného práva 
v historických reflexiách“, organizátor PF UMB Banská Bystrica, aktívna účasť, 
pozvaný príspevok na tému ,,Požiadavky na zdravotný stav v novovekom a modernom 
domácom manželskom práve” 

15. Trnava, 10.4.2019, ,,medzinárodná on-line vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 
životného jubilea Dr. h. c. prof. JUDr. Petra Mosného, CSc. IUVENTUTIS 
INSTITUTIO RENOVATIO MUNDI EST - Vzdelávanie mládeže je obrodou sveta,” 
aktívna účasť, pozvaný publikovaný príspevok ,,Úvod do dejín zdravotníckeho práva 
18. a 19. storočia / Health Requirements in Domestic Modern and Contemporary 
Marriage Law” 
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16. Banská Bystrica, 18. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „VII. slovensko-
české stretnutie doktorandov a postdoktorandov (z odborov právnej histórie, 
romanistiky a príbuzných vedných odborov)“, organizovaná Katedrou dejín štátu 
a práva PF UMB v Banskej Bystrici, aktívna účasť, príspevok na tému: Triste Trieste: 
Náhľad do dejín talianskej rasovej politiky.  

17. Trnava, 1. – 31. 7. 2020, on-line medzinárodná vedecká konferencia „Human Rights 
Dimensions of Pandemic Crisis“, organizátor TU Právnická fakulta, Ústav pre právne 
otázky náboženskej slobody, Jawaharlal Nehru University New Delhi, University of 
Mumbai, pozvaný príspevok na tému: Epidemics in Slovakia and the State 
Intervention in the Protection of Public Health (19th till mid-20th century), 
spoluautorka Laclavíková, M., TU Trnava, PF. 

18. Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris 
Tyrnavienses – Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal 
Policy and Legislation), organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, 
spoluorganizátori Právnická fakulta Burgaskej slobodnej univerzity v Burgase, 
Bulharsko, Právnická fakulta Univerzity Goce Delčeva v Štipe, Severné Macedónsko, 
Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita vnútorných záležitostí v Ľvove, Ukrajina 
a Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity J. Pavla II. 
v Lubline, Poľsko; aktívna účasť v sekcii dejiny práva – 25. 9. 2020 - medzinárodná 
vedecká konferencia „70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna 
politika v 20. storočí“, pozvaný príspevok na tému: Dôvody na obmedzenie 
a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony v sovietskych a československých 
občianskych zákonníkoch. 

19. Trnava, 21. – 22. 1. 2021, online medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 
Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva TU V Trnave, Právnickej fakulty 
s finančnou podporou MZVaEZ SR na tému: „Medzi Trianonom a retribúciou – 
slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu / Between Trianon and Retribution 
Slovak-hungarian Relations from a Legal Point of View“, aktívna účasť, príspevok na 
tému: Slovak Emigration: from the Liberal Hungarian Era to Totalitarian 
Czechoslovakia.  

 
Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 
(uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov) 
 
1. Debrecen Summer School, 16.-29.7.2017 (letná škola maďarského jazyka v Maďarsku) 
 
Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: (uviesť 
mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká 
konferencia, názov podujatia, organizátorov) 
 
1. Bratislava, 5.11.2015, konferencia Vojna a vojenstvo v práve, Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, pasívna účasť 
2. Omšenie, 13.-14.12.2016, Ochrana práv detí, seminár organizovaný JUDr. 
Róbertom Dobrovodským, PhD., LL.M., pasívna účasť 
3. Smolenice, 28.-29.9.2017, konferencia Lubyho právnické dni - Sociálna funkcia práva a 
narastajúca majetková nerovnosť, PF TU, pasívna účasť 
4. Trnava, 8.2.2019, konferencia Registrácia cirkví a náboženských spoločností – áno, ale 
ako?, PF TU, pasívna účasť 
5. Trnava, 8.3.2019, prednáška Poslankyne Európskeho parlamentu, pasívna účasť 
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6. Trnava, 19.9.2019, konferencia Lubyho dni, pasívna účasť 
7. Trnava, 6.11.2019, prednáška Vesmírne právo: študijné a kariérne príležitosti pre študentov 
práva, pasívna účasť 
8. Trnava, 19.11.2019, prednáška November 1989 a 30 rokov slobody, pasívna účasť 
9. Trnava, 20.11.2019, prednáška Cesta k novembru 1989 - na podklade materiálov ŠtB, 
pasívna účasť 
10. Trnava, 26.11.2019, prednáška Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny 
menia spoločnosť, pasívna účasť 
11. Trnava, 4.12.2019, podujatie Stretnutie študentov PF TU v Trnave so zástupcami 
pacientskych organizácií, pasívna účasť a prednáška M. R. Štefánik - vznik Československa a 
jeho názory na jeho štátoprávne usporiadanie 
12. Trnava, 12.12.2019, prednáška Mosty z chudoby, pasívna účasť 
13. Trnava, 4.3.2020, prednáška Dieťa medzivojnového Slovenska, pasívna účasť 
14. Trnava, 1.12.2020, prednáška Trnavská univerzita v prúde času, pasívna účasť 
15. Trnava, 10.3.2021, prednáška Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesno-
právneho hľadiska, pasívna účasť 
16. Trnava, 3.3.2021, prednáška Viktor Vincze – Ako tvoriť zaujímavé texty podávajúce 
overené informácie, pasívna účasť 
17. Trnava, 4.3.2021, prednáška Register partnerov verejného sektora, pasívna účasť 
18. Trnava, 17.3.2021, prednáška Zákony biohackingu mozgu, pasívna účasť 
19. Trnava, 24.3.2021, prednáška Ženy z prvých transportov, pasívna účasť 
20. Trnava, 31.3.2021, prednáška Medieval Castles and Modern Servers, pasívna účasť 
 
 
Účasť v rigoróznom konaní: (uviesť časový údaj – napr. 2001 – doteraz, inštitúciu, odbor, 
členstvo/oponovanie prác) 
 

- členka komisie pre štátne a rigorózne skúšky na TU, Právnickej fakulte, schválenie vo 
vedeckej rade fakulty dňa 15. 10. 2019 (uznesenie 36/2019), menovanie november 
2019 
 

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
Vedenie doktorandov – školiteľ: (uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný 
odbor, inštitúciu, v prípade ukončenia štúdia uviesť dôvod – napr. skončenie štúdia, úspešná 
obhajoba dizertačnej práce a pod.) 
 
 
 

- Členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku JUDr. Ivy Dudášovej v odbore 
právo, študijný program teória  a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, 
menovanie máj 2021 

- Členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Martina Magdolena v odbore 
právo, študijný program teória  a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, 
menovanie máj 2021 

- Členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Terézie Švedovej v odbore 
právo, študijný program teória  a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, 
menovanie máj 2021 

- Členka skúšobnej komisie pre dizertačnú skúšku Mgr. Adama Köszeghyho v odbore 
právo, študijný program teória  a dejiny štátu a práva, na PF UK Bratislava, 
menovanie máj 2021 
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-  
 
Oponovanie dizertačných prác a členstvo v komisiách pre obhajobu dizertačných prác: 
(uviesť časové údaje, meno doktoranda, vedný/študijný odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo 
o oponovanie alebo o členstvo v komisii) 
 
Účasť  v habilitačnom a vymenúvacom konaní za profesora: (uviesť časové údaje 
/postačuje rok/, meno uchádzača, odbor, inštitúciu, fakt, či sa jednalo o oponovanie alebo 
o členstvo v komisii) 
 
 
Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: (uviesť časové údaje 
/postačuje rok/, názov a číslo projektu, inštitúciu, ktorá grant/projekt pridelila/vyhlásila; 
inštitúciu, na ktorej bola úloha riešená, hlavného riešiteľa príp. ďalších spoluriešiteľov; 
v prípade ukončeného výskumu stručne uviesť výstup) 
 
 
A) 
Domáce projekty: 
 
1/0549/15 Právne postavenie Židov na území Slovenskej republiky v rokoch 1939-1942 so 
zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte. Zaradenie 
medzi členov v r. 2017, VEGA, vedúci prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný CSc. z pracoviska 
Právnická fakulta TVU. Moje výstupy:  
a) Bioetika v tieni minulosti a vo svetle budúcnosti. In Právo a manažment v zdravotníctve. - 
ISSN 1338-2071. - Roč. 9, č. 6 (2018), s. 7-12. 
b) Slovak and Hungarian marriages in the shadow of the Third Reich: An Insight into Anti-
Jewish marriage law during the World War 2 In: Legal historical trends and perspectives. - 
Praha : Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-290-5. - S. 176-190. 
 
B) 
Medzinárodný projekt:  
International Visegrad Fund in respect of the project Continuity and Discontinuity of Pre-war 
Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939) pursuant to Contract on the 
Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s. Visegrad Grant No. 
22030159. Hlavný riešiteľ: Jagielonská univerzita v Krakowe, Poľsko, doba riešenia:  
02/2021 – 07/2022, PF TU - ako partnerská organizácia, od roku 2021 členka riešiteľského 
kolektívu 
Názov projektu: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war 
Successor States (1918-1939) 
Grantová schéma: International Visegrad Fund 
Číslo projektu: 22030159 
Doba riešenia: 2021 
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu 
Zodpovedný riešiteľ (organizácia, meno): Jagellonská univerzita (Krakow, Poľsko) 
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Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 
participácie) 
 
 
 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: (uviesť časové údaje /od – do/, organizáciu, príp. stručný popis 
participácie) 
 

- členka Komisie pre štúdium TU v Trnave, Právnickej fakulty ako poradného orgánu 
dekana fakulty, menovanie od 1. 11. 2020 (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana PF 
TU č. 1/2020) 

- oponentka projektu KEGA č. 066UK-4/2019 – v rámci záverečnej oponentúry riešenia 
projektu na PF UK Bratislava (zasadnutie Rady záverečnej oponentúry projektu dňa 
26. 3. 2021), vedúci projektu v roku 2020 -2021 – doc. Mlkvý, PF UK Ba. 

 
Legislatívna a normotvorná činnosť: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu, príp. 
stručný popis participácie) 
 
 
 
Členstvo vo vedeckých radách: (uviesť časové údaj /od – do/, inštitúciu) 
 
 
 
Členstvo v redakčných radách: (uviesť časové údaje /od – do/, inštitúciu) 
 
 
 
Organizovanie vedeckej činnosti, členstvo v programových výboroch podujatí: (uviesť 
dátum konania, charakter a názov podujatia, organizátorov podujatia, fakt, či sa jednalo 
o prizvanie do programového výboru) 
 
Trnava, 18.11.2019, podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie: Čo priniesol 
november 1989? diskusia so študentským lídrom Nežnej revolúcie 
 
Trnava, 5. 12. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „30 rokov Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa“, organizátor TU, Právnická fakulta, členka organizačného výboru konferencie 
 
Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris Tyrnavienses – 
Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal Policy and Legislation), 
organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori Právnická fakulta Burgaskej 
slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta Univerzity Goce Delčeva 
v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita vnútorných 
záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej 
univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť, člen organizačného výboru 
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Trnava, 24. – 25. 9. 2020, on-line medzinárodný vedecký kongres „Dies Iuris Tyrnavienses – 
Trnavské právnické dni“ na tému: Právna politika a legislatíva (Legal Policy and Legislation), 
organizátor TU v Trnave, Právnická fakulta, spoluorganizátori Právnická fakulta Burgaskej 
slobodnej univerzity v Burgase, Bulharsko, Právnická fakulta Univerzity Goce Delčeva 
v Štipe, Severné Macedónsko, Právnická fakulta, Ľvovská štátna univerzita vnútorných 
záležitostí v Ľvove, Ukrajina a Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej 
univerzity J. Pavla II. v Lubline, Poľsko; aktívna účasť v sekcii dejiny práva – 25. 9. 2020 - 
medzinárodná vedecká konferencia „70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 
a právna politika v 20. storočí“, členka organizačného výboru 
 
Trnava, mesiac november 2020 – v rámci týždňa vedy a techniky 2020 – organizátorka on-
line odbornej prednášky Antona Popoviča na tému: ,,Niekoľko slov o slobode” (určené 
študentom a pedagógom fakulty) 
 
Trnava, 24. 11. 2020 – v rámci týždňa vedy a techniky 2020 - organizátorka on-line odbornej 
prednášky spojenej s diskusiou ,,Naživo z ESĽP.”  Zákulisie Európskeho súdu pre ľudské 
práva študentom priblížil priamo zo Strasbourgu právnik pôsobiaci v kancelárii súdu, Mgr. 
Roman Kubovič, LLM.  
 
Trnava, 25. 11. 2020 – v rámci týždňa vedy a techniky 2020 - organizátorka on-line odbornej 
prednášky spojenej s diskusiou : ,,Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!”  
Prednášajúcim bol právnik pôsobiaci v bezpečnostnom zbore por. Mgr. Marek Stacho. 
 
Trnava, 12. 4. 2021,  odborná on-line prednáška spojená s diskusiou  Ing. Juraja Káčera 
(generálny riaditeľ sociálnej poisťovne) a  JUDr. Renáty Bálintovej (riaditeľka sekcie 
odvolacích konaní, právnej služby a legislatívy Sociálnej poisťovne) na tému „O sociálnej 
poisťovni“, organizátorka podujatia 
 
Trnava, 8. 4. 2021, pravidelná konferencia študentov fakulty, vzhľadom na epidemiologickú 
situáciu -  online Vedecká študentská konferencia TU v Trnave, Právnickej fakulty, členka 
komisie v sekcii Právne dejiny 
 
Trnava, 21. – 22. 9. 2021, medzinárodná vedecká konferencia „Metamorfózy dedičského 
práva v eschatológii človeka“, organizátor Katedra dejín práva TU v Trnave, Právnická 
fakulta, členka organizačného výboru, od marec 2021 
 
 
 
Najvýznamnejšie výsledky: (podľa vlastného uváženia) 
 
- publikácia monografie v rámci Litera Scripta manet: Edícia malých monografií doktorandov 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave  
- prizvanie na spoluautorstvo monografie ,,Nacistické protižidovské zákonodarstvo a stredná 
Európa”  
- schválenie troch z troch žiadostí o grant prostredníctvom SAIA, n.o. 
- pozvanie na konferenciu Central and Eastern European Legal History Conference Vienna 
2019, ktorá sa bude konať na pôde Právnickej fakulty Viedenskej univerzity v septembri 2019 
- vyzvanie na publikáciu v "Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs," ktorý vydáva 
Rakúska akadémia vied 
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- prizvanie do grantového VEGA projektu č. 1/0549/15 s názvom Právne postavenie Židov na 
území Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti 
právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte. 
 
 
Iné: (podľa vlastného uváženia) 

Oponentka projektov:  

- oponovanie KEGA projektu č. 066UK-4/2018 Zavádzanie porovnávacej právovedy do 
výučby – 26.3.2021 

 

Študijné a výskumné pobyty v zahraničí: 

1) Krátkodobý výskumný pobyt v Budapešti, 6. - 7. 7. 2016 (Országos Széchényi 
Könyvtár, ELTE). 

2) Krátkodobý výskumný pobyt vo Viedni, 28. - 30. 11. 2016 (Universität Wien). 

3) Krátkodobý výskumný pobyt v dňoch od 27. 5. - 29. 5. 2019 (na 
Frachbereichsbibliothek Rechtswissenschaften, Universiät Wien, Österreich). 

4) Zahraničný študijný pobyt v rámci ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR 
TRAINING (academic year 2018/2019) na Université de Haute-Alsace, Faculté des 
Sciences Ecnomique Sociales et Juridiques, Le départment Droit, France, v termíne od 
19. – 23. 8. 2019. 

5) Zahraničný študijný pobyt v rámci ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR 
TRAINING (academic year 2019/2020) na Université de Haute-Alsace, Faculté des 
Sciences Ecnomique Sociales et Juridiques, Le départment Droit, France, v termíne od 
24. – 29. 8. 2020. 

6) Zahraničný študijný pobyt v rámci ERASMUS+ MOBILITY period „TRAINING“ 
(academic year 2020/2021) na Univerzite Palackého v Olomouci, Právnickej fakulte, 
ČR, v termíne od 7. 7. 2021 -  9. 7. 2021. 

7) Zahraničný študijný pobyt v rámci ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR 
TRAINING (academic year 2020/2021) na Université de Haute-Alsace, Libray - 
Faculty of Law, France, v termíne od 6. – 10. 9. 2021. 

 

 
Ďalšie vzdelávanie: 
 
Trnava, 15. 10. 2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému „Motivácia 
a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „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 pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
(certifikáty) 
 
 
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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Trnava, 22. 10. 2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich a študentov 
doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských študentov“ (rozsah 2 
vyučovacie hodiny) a „Skúmanie vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi“ (rozsah 2 
vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, 
PhD. – metodik Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. (certifikáty) 

 

Ocenenia: 

6. 11. 2019 – „poďakovanie“ udelené dekankou TU v Trnave, Právnickej fakulty za rozvoj 
právnického vzdelávania na fakulte 

 

Recenzovanie: 

 

2020 – recenzentka monografie AAB003  Peter Vyšný (70%), Ján Puchovský (30%) : Právne 
dejiny Latinskej Ameriky : predkoloniálne obdobie ; recenzenti: Markéta Křížová, Radoslav 
Hlúšek, Ingrid Lanczová. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné 
pracovisko Trnavskej univerzity a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 
159 s. - ISBN 978-80-568-0216-8. 


	Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: (uviesť mesto, krajinu, dátum, povahu konferencie/seminára – napr. medzinárodná vedecká konferencia, názov podujatia, organizátorov, fakt, že sa jednalo o POZVANÝ PRÍSPEVOK...

