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P r e h ľ a d  v e d e c k e j  č i n n o s t i  

D o c .  J U D r .  M i r o s l a v a  V r á b l o v á ,  P h D .   

 

 

 

 

Vzdelanie: 

1998-2003 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika  

(„magister práv“, Mgr.) 

04.11.2004 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, rigorózna skúška a obhajoba  

     rigoróznej práce v študijnom odbore trestné právo („doktor práv“,  JUDr.) 

11.06.2009   Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, obhajoba dizertačnej práce 

s názvom „Kriminalita detí a mládeže ako negatívny spoločenský jav, analýza, 

vývoj a príčiny“, vo vednom odbore 68-08-9 trestné právo,  

vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)  

03/ 2012     Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  žiadosť o začatie 

habilitačného konania  

06.06.2012      Habilitačná prednáška na tému „Harmonizácia trestného súdnictva nad 

mládežou v Európe“ a obhajoba habilitačnej práce „Kriminalita mládeže 

z kriminologického a trestnoprávneho hľadiska“ v odbore Trestné právo 

11/2012 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Vedeckou radou Právnickej 

fakulty TU v Trnave, účinnosť dekrétu od 1.12.2012 

01.12.2012 funkčné miesto „docent“ v odbore trestné právo 

 

 

Profesionálna činnosť: 

09/2003 až doteraz  Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie, 

vysokoškolský učiteľ (asistent, odborný asistent, docent) 

09/2017 až doteraz Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika, 

vysokoškolský učiteľ 

09/2016-08/2017 Akadémia Policajného zboru v Bratislave, vysokoškolský učiteľ 

02/2013 až doteraz Advokátka 

 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie 

09/2003 až doteraz Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie, 

vysokoškolský učiteľ – vedenie prednášok a seminárov z predmetov: 

Trestné právo hmotné, Kriminológia, vedenie a oponovanie 

diplomových prác, účasť pri hodnotení študentov, skúšanie na štátnych 

skúškach, tvorba študijných materiálov, vedenie doktorandov, 

oponovanie dizertačných prác 

01/2013-11/2015 prodekanka pre stratégiu, rozvoj fakulty, edičnú činnosť, vydavateľskú 

činnosť a legislatívnu činnosť na PF TU Trnava 

06/2013-06/2021 členka Vedeckej rady PF TU Trnava 
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Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Praha, Česká republika, 11.5.2007 – medzinárodná vedecká konferencia „Aktuální 

problémy rekodifikace trestního práva hmotného“, organizátor Právnická fakulta 

Univerzity Karlovej v Prahe, pozvaný príspevok 

2. Brno, Česká republika, 19. - 20.11.2007 – medzinárodná konferencia „Dny veřejného 

práva“, organizátor Právnická fakulta MU v Brne, pozvaný príspevok 

3. Verona, Taliansko, 13. - 15.3.2008- medzinárodná konferencia „Juvenile Justice 

Systems in Europe- current situation, reform developments and good practices“, 

organizátor University of Greifswald, Department of Criminology, pozvaný príspevok 

4. Praha, Česká republika, 29.5.2008- vedecká konferencia „Rekodifikace trestního práva 

procesního“, organizátor Právnická fakulta UK v Prahe, pozvaný príspevok 

5. Olomouc, Česká republika, 21. - 22.5.2009- medzinárodná vedecká konferencia 

„Olomoucké právnické dny 2009“, organizátor Právnická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, pozvaný príspevok 

6. Brusel, Belgicko, 16. - 17.12.2009, zasadnutie Akademickej rady – „European Juvenile 

Justice Council, Academic Meeting 2009 – Prezentácia Európskeho súdnictva vo 

veciach mládeže, organizátor: EÚ – Európska komisia pre prevenciu a boj proti 

kriminalite mladistvých, pozvaný príspevok 

7. Olomouc, ČR, 27. - 28.5.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dni 2010“, organizátor PF UP Olomouc, aktívna účasť v sekcii trestného 

práva 

8. Griefswald, Nemecko, 13. - 16.10.2010, medzinárodná konferencia „Juvenile Justice 

Systems in Europe – Reform Trends and the Development of Good Practices“, 

organizátor  Erns-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Department of Criminology, 

pozvaný príspevok 

9. Plzeň, 18.10.2010, medzinárodná vedecká konferencia „Reforma trestního práva 

v prvém roce účinnosti nového trestního zákonníku“, organizátor Západočeská 

U v Plzni, Fakulta právnická, Katedra trestního práva, pozvaný príspevok 

10. Greifswald, Nemecko, 3. - 6.5.2012, medzinárodná konferencia „Restorative Justice 

and Mediation in Penal Matters in Europe“, organizovaný Ernst Moritz Arndt 

Universität Greifswald, Department of Criminology, pozvaný príspevok 

11. Monterrey, Mexiko, 11. - 13.8.2014, XVII World Congress of Criminology, 

organizátor International Society for Criminology, aktívna účasť, pozvaný príspevok 

na tému: „Restorative justice in Slovak Republic“ (spoluautor Tomáš Strémy). 

12. Omsk, Rusko, 12.12.2014, medzinárodné fórum „Protivodejstvie etničeskomu, 

religioznomu a molodežnomu ekstremizmu, organizátor Dostojevského Omská 

univerzita Právnická fakulta, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Trestné činy 

mladistvých z pohľadu extrémizmu. (spoluautor T. Strémy). 

13. Valencia, Španielsko, 15.-17.2.2017, 5th Meeting of the European Council for Juvenile 

Justice entitled: „2017-2019: The Child-Friendly Justice Momentum in Europe“, 

aktívna účasť v rámci pracovných skupín (working groups) 

14. Brno, ČR, 9. - 10. 11. 2017, XI. ročník medzinárodnej konferencie „Dny práva 2017“ 

(Days of law 2017), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Zásady trestního 

práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi, príspevok na tému: Zásada 

zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu. 

15. Olomouc, ČR, 24. – 25. 5. 2018, XII. medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké 

právnické dny 2018“, organizátor Právnická fakulta UP Olomouc, aktívna účasť 

v sekcii trestného práva na tému: „Aktuální problémy přípravného řízení trestního“ 

pozvaný príspevok na tému: Niekoľko poznámok k znaleckej činnosti v prípravnom 

konaní.  
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16. Praha, ČR, 14. 3. 2019, medzinárodná konferencia „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“, 

organizátor PF UK Praha, Katedra trestního práva a Metropolitní univerzita Praha, 

Katedra právních disciplín a veřejné správy, aktívna účasť, príspevok na tému „Trestný 

zákon – trinásť rokov od rekodifikácie (spoločné a odlišné trendy)“. 

17. Brno, ČR, 21. – 22. 11. 2019, medzinárodná konferencia Dny práva 2019 (Days of 

Law 2019), organizátor PF MU Brno, aktívna účasť v sekcii Juristické, kriminologické 

a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví, pozvaný príspevok na 

tému: Trestné činy proti životu a zdraviu v rozhodovacej činnosti súdov.  

 

Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch: 

1. Trnava, 12.3.2005 – „vedecká konferencia doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 

2. Bratislava, 27.6.2005 - medzinárodná konferencia „Pokroky v kriminalistike“, 

organizátor Akadémia Policajného zboru SR v Bratislave, pozvaný príspevok 

3. Malacky, 20.-21.6.2005 – medzinárodná konferencia „Európske výzvy súčasného 

právneho vývoja“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 

4. Trnava, 11.3.2006 – „vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 

príspevok 

5. Trnava, 24.11.2006 – medzinárodná vedecká konferencia „Vzťahy a interakcia 

vnútroštátneho a medzinárodného práva z hľadiska krajín Vyšehradskej štvorky po ich 

vstupe do Európskej únie“, organizátor Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave a Medzinárodný Vyšehradský fond v spolupráci s Právnickou fakultou 

Mysarykovej univerzity v Brne, Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni 

a Wydzialem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego v Rzeszowe, 

pozvaný príspevok 

6. Trnava, 13.12.2006 – medzinárodný vedecký seminár „Dokazovanie v trestnom 

konaní“, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, súčasť grantovej úlohy VEGA č. 

1/3816/06 Dokazovanie v trestnom konaní, pozvaný príspevok 

7. Trnava, 13.11.2008- odborný seminár „Páchateľ hospodárskej kriminality“, 

organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, Katedra propedeutiky právnických 

predmetov, 

8. Trnava, 20.11.2008- medzinárodný vedecký seminár „Garancie procesných práv 

v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie“, organizátor Právnická 

fakulta TU v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie, pozvaný príspevok 

9. Trnava, 10.06.2009- medzinárodný vedecký seminár „Harmonizácia procesných práv 

v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie“, organizátor Právnická fakulta 

TU v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie, pozvaný príspevok 

10. Trnava, 27.11.2009, vedecký seminár „Europeizácia a transnacionalizácia pracovných 

vzťahov“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia (JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v rámci projektu VEGA MŠ SR č. 

1/4619/07),  pozvaný príspevok 

11. Trnava, 3.12.2009, on-line vedecká konferencia „Dôstojnosť ľudskej osoby 

v pracovnom práve“, organizátor PF TU Trnava, Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, konferencia konaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 

1/0183/09, pozvaný príspevok, uverejnený v zborníku 

12. Trnava, 23. - 24.9.2010, Trnavské právnické dni (Dies iuris Tyrnaviensis) - 

medzinárodná vedecká konferencia „Právo v európskej perspektíve“, organizátor PF 

TU v Trnave, sekcia KPPP a KTPaK „Ekonomická kriminalita v súčasnosti 

(trestnoprávne a kriminologické súvislosti), pozvaný príspevok. 
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13. Bratislava, 25.11.2010, medzinárodná konferencia „Obete kriminality – Victims of 

Crime“, organizátor Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva a Universität 

Wien, Rakúsko, pozvaný príspevok 

14. Trnava, 4.4.2011, odborné stretnutie popredných slovenských kriminológov 

a zahraničného hosťa – kriminológa prof. Dr. Kuryho, organizátor PF TU Trnava, 

Katedra propedeutiky právnických predmetov, pozvaný a publikovaný príspevok 

(spoluautor Strémy Tomáš)   

15. Trnava, 20. – 21. 9. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Dies Iuris Tyrnavienses 

– Trnavské právnické dni na tému: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej 

teórii a praxi, pozvaný príspevok v sekcii č. 2: Hodnoty trestného práva a ich reflexie 

v právnej teórii a praxi, téma príspevku: Ochrana mládeže v trestnom konaní.  

16. Bratislava, 3.4.2014, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „Aktuálne 

problémy prípravného konania trestného“, organizátor PEVŠ, Fakulta práva, 

Bratislava, pozvaný príspevok na tému: Prípravné konanie verzus hlavné pojednávanie 

(spoluautor: Ján Šanta).   

17. Bratislava, 24. - 25.4.2013, konferencia s medzinárodnou účasťou „Trestnoprávne 

a kriminologické aspekty kriminality mládeže“, organizátor Spoločnosť pre trestné 

právo a kriminológiu pri FP PEVŠ Bratislava, pozvaný príspevok, hlavný referát na 

tému „Trestná politika uplatňovaná voči delikventnej mládeži v Európe“ 

18. Trnava, 6.5.2014, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia 

a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach“, organizátor TU Trnava, PF, Katedra 

trestného práva a kriminológie, pozvaný príspevok na tému: Modely restoratívnej 

justície v Európe. 

19. Košice, 16. - 17.9.2014, medzinárodná vedecká konferencia „Pocta docentovi Rašlovi“ 

na tému „Princípy a zásady trestného práva“, organizátor PF UPJŠ Košice, Katedra 

trestného práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok uverejnený v zborníku. 

20. Trnava, 29.9.2015, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia 

a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“ (v rámci riešenia vedeckého projektu APVV-

0179-12), organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, aktívna 

účasť, moderátorka IV. bloku aktívnych vystúpení,  pozvaný príspevok na tému 

Restoratívna justícia v praxi.  

21. Košice, 4. - 5.11.2015, interdisciplinárna celoštátna vedecká konferencia 

s medzinárodnou účasťou na tému: Trestná politika štátu – história, súčasnosť 

a perspektívy, organizátor Katedra trestného práva PF UPJŠ Košice, aktívna účasť, 

pozvaný príspevok 

22. Trnava, 10.11.2015, konferencia organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 

a v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0315/14 pod názvom: Trestné právo Európskej 

únie a jeho dopad na stíhanie mládeže, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, 

Katedra trestného práva a kriminológie, aktívna účasť, príhovor organizátorky,  

pozvaný príspevok na tému: Dopad medzinárodných dokumentov na trestné 

zákonodarstvo vo veciach mládeže.  

23. Bratislava, 4.4.2016, medzinárodný vedecký seminár „Sankcie- trestnoprávne 

a kriminologické podnety pre trestnú politiku“, organizátor UK Bratislava, Právnická 

fakulta, aktívna účasť v 3. bloku na tému: Súvisiace aspekty sankčného mechanizmu v 

SR, pozvaný príspevok na tému: Trestnoprávny postih toxikomanov.  

24. Bratislava, 21.4.2016, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou na tému: 

„Prípravné konanie – možnosti a perspektívy“, organizátor PEVŠ Bratislava, Fakulta 

práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: Väzba, možnosti náhrady väzby 

a ich využívanie v praxi. 



 5 

25. Trnava, 22. – 23. 9. 2016, medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni 

2016 na tému „Nová Európa – výzvy a očakávania“, organizátor PF TU Trnava, 

aktívna účasť v sekcii č. 2 Európske výzvy trestného práva, pozvaný príspevok na 

tému: Nové výzvy v oblasti trestnoprávnej ochrany mládeže.  

26. Trnava, 4. 5. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Restoratívna justícia a systém 

alternatívnych trestov“, organizátor TU Trnava, Katedra trestného práva a kriminológie 

v rámci riešenia projektu APVV-0179-12, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Priamo riadený rozhovor s probačnými a mediačnými úradníkmi (spoluautor Jalč, A., 

PF TU Trnava). 

27. Častá, 5. – 6. 9. 2018 – medzinárodná vedecká konferencia „Sankcie“, ktorá bola 

organizovaná v rámci pravidelného stretnutia katedier trestného práva SR a ČR, 

organizátor PF UK Bratislava, aktívna účasť, pozvaný príspevok na tému: 

Sankcionovanie páchateľov drogových trestných činov.  

28. Trnava, 20. – 21. 9. 2018, medzinárodný vedecký kongres „Trnavské právnické dni“ na 

tému: Právny štát – medzi vedou a umením. Organizátor PF TU Trnava. Aktívna účasť 

v sekcii č. 2 trestné právo a kriminológia a propedeutika právnických predmetov, téma 

sekcie: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. Pozvaný príspevok na tému: 

Klonovanie ľudskej bytosti- medicínske a právne aspekty (spoluautorka Rísová, V.) 

29. Modra- Harmónia, 3.-5.10.2018, medzinárodná vedecká konferencia „Paralely 

a divergencie (slovensko-české kriminologické dni)“, aktívna účasť, príspevok na 

tému: Trestno-politické prístupy riešenia drogovej kriminality. 

30. Trnava, 26. 9. 2019, medzinárodná vedecká konferencia „Trestnoprávne 

a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“, organizátor KTPaK PF TU Trnava 

v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0585/17, aktívna účasť, príspevok na tému: 

Sankcionovanie páchateľov trestných činov extrémizmu. 

31. Trnava, 5. 12. 2019,  medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne otázky trestného 

práva“, organizovaná KTPaK PF TU Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 

1/0764/17, aktívna účasť, príspevok na tému: Drogové trestné činy – trestnoprávne 

a kriminologické aspekty.  

32. 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 trestné právo a kriminológia – 25. 9. 2020 - 

medzinárodná vedecká konferencia „Právna politika vo vzťahu k ochrane života 

a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva“, pozvaný príspevok na tému: Trestná 

politika vo vzťahu k nedovolenému prerušeniu tehotenstva.  

33. Bratislava, 25.1.2022, on-line odborná rozprava „Aplikácia alternatívnych prístupov 

v justícii na Slovensku II.“, organizátor Právnická fakulta UK v Bratislave, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, aktívna účasť, príspevok na tému: Restoratívna justícia 

v čase koronakrízy. 

 

 

Účasť na zahraničných konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Brno, Česká republika, 10.1.2005 – účasť na medzinárodnej konferencii „Nové jevy 

v hospodářské kriminalitě, právní a kriminologické aspekty“, organizátor Katedra 

trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
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2. Plzeň, Česká republika, 15.6.2006 – účasť na odbornom seminári „Česká reforma 

trestního práva hmotného na rozcestí – bilance a perspektivy“, organizátor Katedra 

trestního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni 

3. Brno, Česká republika, 14.2.2008- účasť na konferencii „Nové jevy v hospodářské 

a finanční kriminalitě vnitrostátní a evropské aspekty“, organizátor Katedra trestního 

práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

4. Pécs, Maďarsko, 9.-13.6.2008- „Zweiter Kriminologischer Sommerkurs- Technik, 

Überwachung, Strafverfahren“, organizátor Max-Planck- Institut fűr ausländisches und 

internationales Strafrecht 

5. Valencia, Španielsko, 21.-22.10.2008- III. Medzinárodná konferencia „Juvenile justice 

systems in Europe: current situation, trends in applicable models and good practices“, 

organizátor the International Juvenile Justice Observatory, the County Council of Justice 

and Public Administration of the Generatitat Valenciana 

6. Rím, Taliansko, 9. – 10.11.2010, medzinárodná konferencia „Building Integrative 

Juvenile Justice Systems: Approaches and methodologies regarding mental disorders and 

drugs misuse“, organizator OIJJ (International Juvenile Justice Observatory – Brusel, 

účasť 

7. Brno, ČR, 18.-19.11.2009, medzinárodná konferencia „Dny práva 2009“, organizátor PF 

MU Brno, sekcia trestné právo, účasť 

8. Gdańsk, Poľsko, 9. – 12. 5. 2013, medzinárodná konferencia – International Conference 

„Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in Europe“, organizátor University of 

Greifswald, Department of Criminology, Germany and Faculty of Law, Uniwersity of 

Gdańsk, Poland, účasť v diskusnom fóre 

9. Brusel, Belgicko, 3. – 4. 12. 2014, 6th IJJO  International Conference „Making 

Deprivation of Children´s Liberty a Last Resort, organizátor International Juvenile Justice  

Observatory, účasť na konferencii 

10. Brusel, Belgicko, 23.-24.2.2017, konferencia „Procedural Rights of Juveniles Suspected 

or Accused in the European Union (PRO-JUS), účasť na konferencii 

 

 

Účasť na domácich konferenciách, seminároch, letných školách, workshopoch: 

1. Bratislava, 8.11.2004 - účasť na medzinárodnom vedecko-teoretickom seminári 

„Kriminalistika ako teória, praktická veda a učebná disciplína“, organizátor Akadémia 

policajného zboru SR 

2. Bratislava, 26.6.2006 – účasť na medzinárodnom vedecko-teoretickom seminári 

„Kriminalistická stopa ako teoretický a praktický problém a predmet vzdelávania“, 

organizátor Akadémia policajného zboru SR 

3. Bratislava, 27.11.2006 – účasť na celoštátnom seminári s medzinárodnou účasťou 

„Teoretické a aplikačné problémy rekodifikovaného trestného práva“, organizátor 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

4. Trnava, 28.11.2007- účasť na vedeckom seminári „Európsky vzdelávací priestor a nové 

formy výučby právnických predmetov na univerzite“, organizátor Katedra trestného 

práva a kriminológie Právnickej fakulty TU v Trnave 

5. Trnava, 29.11.2007- účasť na 1. vedeckej konferencii študentov, organizátor Právnická 

fakulta TU v Trnave, Európske združenie študentov práva Trnava 

6. Bratislava, 21.4.2008- celoštátny seminár s medzinárodnou účasťou „Rekodifikácia 

trestného práva- doterajšie poznatky a skúsenosti“, organizátor Bratislavská vysoká 

škola práva 

7. Bratislava 12.11.2009, medzinárodná konferencia „Trestná zodpovednosť právnických 

osôb“, organizátor Bratislavská vysoká škola, Fakulta práva a Univesität Wien, účasť 
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8. Budmerice, 22.-23.9.2010, stretnutie katedier trestného práva SR a ČR spojené 

s odborným seminárom k metodickým a koncepčným otázkam výučby trestného práva 

na území SR a ČR, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, účasť 

9. Bratislava, 9. 2. 2011, konferencia s medzinárodnou účasťou „Rekodifikovaný trestný 

zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe“, organizátor 

Paneurópska vysoká škola Bratislava, pod záštitou prezidenta SR, účasť 

10. Trnava, 26.3.2011, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, moderátorka I. bloku verejnoprávnej 

sekcie – trestné právo, účasť 

11. Trnava, 30.3.2012, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty“, organizátor PF TU Trnava, moderátorka II. bloku verejnoprávnej 

sekcie – trestné právo, účasť  

12. Stupava, 19. – 20. 9. 2012, odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému 

„Aktuálne otázky výučby trestného práva“, konaný v rámci stretnutia katedier 

trestného práva v SR a ČR, organizátor PEVŠ, Fakulta práva Bratislava, účasť 

13. Trnava, 16.3.2013, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátorka II. bloku verejnoprávnej 

sekcie – trestné právo 

14. Trnava, 1.4.2016, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátor  I. bloku  -  

Verejnoprávnej sekcie – Trestné právo. 

15. Trnava, 18.10.2017, medzinárodná vedecká konferencia „Informácie dôležité pre 

trestné konanie“, organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, 

účasť 

16. Trnava, 23.3.2018, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie 

17.  Trnava, 29.3.2019, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie  

18. Trnava, 27.3.2020, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave (on-

line), Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie 

19. Trnava, 20.3.2021, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave (on-

line), Právnickej fakulty, účasť ako moderátorka sekcie, vedecký výbor konferencie 

 

Účasť v rigoróznom konaní: 

- členka skúšobnej komisie pre rigorózne skúšky na PF TU Trnava 

  

Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác:  

03/2010 až doteraz -  školiteľka v rámci doktorandského štúdia na PF TU Trnava v odbore 

trestné právo  

 

Školiteľka doktorandov:   

- školiteľka doktoranda JUDr. Karola Hrádela, externá forma štúdia na PF TU Trnava, v 

študijnom programe Trestné právo, od ak. r. 2010/2011- 2020/2021, úspešná obhajoba 

23.08.2021 

- školiteľka doktorandky JUDr. Anny Jurovčíkovej, externá forma štúdia na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Trestné právo, od ak. r. 2010/2011 – 2015/2016, 

úspešná obhajoba 24. 8. 2016 
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- školiteľka doktorandky Mgr. Viktórie Metkeovej, externá forma štúdia na PF TU 

Trnava, v študijnom programe Trestné právo, od ak. r. 2010/2011 –2014/2015, 

úspešná obhajoba 26. 8. 2015. 

- školiteľka doktorandky JUDr. Viktórie Pagáčovej, rod. Kurucovej v dennej forme 

štúdia na PF TU Trnava v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, od ak. r. 2011/2012 – 

2013/2014, obhajoba 27. 8. 2014. 

- školiteľka doktoranda Mgr. Viliama Poništa v externej forme štúdia na PF TU Trnava, 

v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, od ak. r. 2011/2012 – 2014/2015, úspešná 

obhajoba 3. 12. 2014. 

- školiteľka doktoranda Mgr. Viliama Hečku v dennej forme štúdia na PF TU Trnava, v 

študijnom programe trestné právo, od ak. roka 2015/2016 – 2017/2018, úspešná 

obhajoba 14.06.2018 

- školiteľka doktoranda JUDr. Ivana Smieška, v dennej forme štúdia na PF TU Trnava, 

v študijnom programe trestné právo, od ak. roka 2014/2015- 2016/2017 , úspešná 

obhajoba 31. 5. 2017 

- školiteľka doktorandky Mgr. Anny Kucejovej, na PF TU Trnava, študijný program 

trestné právo, externá forma štúdia, od ak. roka 2016/2017- 2019/2020, téma: 

Obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia, úspešná obhajoba 16. 6. 2020, 

- školiteľka doktoranda Mgr. Tomáša Župíka, externá forma štúdia, na PF TU Trnava, 

študijný program Trestné právo, od ak. roka 2017/2018- doposiaľ, dátum dizertačnej 

skúšky 25.03.2021 

- školiteľka doktorandky JUDr. Karin Vrtíková, interná forma štúdia, na PF TU Trnava, 

študijný program Trestné právo, od ak. roka 2019/2020- doposiaľ, dátum dizertačnej 

skúšky 25.03.2021 

- školiteľka doktoranda JUDr. Maroš Čelár, externá forma štúdia, na PF TU Trnava, 

študijný program Trestné právo, od ak. roka 2019/2020- doposiaľ 

 

 

- členka odborovej komisie doktorandského študijného programu trestné právo na PF 

TU Trnava, menovaná dňa 1.7.2010 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Miloša Deseta, PF TU Trnava, 

menovanie september 2010, obhajoba 27.10.2010 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lýdie Bartošovej, PF TU 

Trnava, menovanie september 2010, obhajoba 27.10.2010 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Michala Drimáka, PF TU 

Trnava, menovanie september 2010, obhajoba 27.10.2010 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Viktora Kubalu, PF TU Trnava, 

menovanie september 2010, obhajoba 27.10.2010 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ondreja Kekeňaka, PF TU 

Trnava, úspešná obhajoba 17. 2. 2012 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mateja Macejáka, PF TU 

Trnava, obhajoba 30. 8. 2012 

- členka komisie pre obhajoby dizertačných práce v študijnom programe trestné právo 

na PF TU Trnava – JUDr. Miroslava Šimalu a JUDr. Tomáša Abela – 3. 6. 2013; Mgr. 

Michala Zuzika a JUDr. Michala Maslena – 5. 6. 2013; 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Tomáša Rulíška, PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, úspešná obhajoba 18. 12. 2013 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Lenky Špiriakovej, PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, úspešná obhajoba 18. 12. 2013 
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- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Dominiky Dziakovej rod. Malej,  

na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 16. 6. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Matúša Fila, na PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, obhajoba 18. 6. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Slávky Reischlovej, na PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 18. 6. 2014 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Dominiky Strigáčovej,  na 

PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 20. 6. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Tatiany Vookovej, na PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 20. 6. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Lucie Šimunovej, na PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 27. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Viktórie Pagáčovej, rod. 

Kurucovej, na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 27. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Dagmar Budinskej, na PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 27. 8. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Mgr. Alžbety Strajňákovej, PF 

TU Trnava, externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 3. 12. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Sone Strýčkovej, PF TU Trnava, 

externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 3. 12. 2014 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Rastislava Hrušku, PF TU 

Trnava, externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 16. 6. 2015 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jany Pešoutovej, PF TU Trnava, 

externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 16. 6. 2015 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Martina Pavlíka, PF TU Trnava, 

externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 17. 6. 2015 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ondreja Repu, PF TU Trnava, 

externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 17. 6. 2015 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ing. Ivana Katou, LL.M., PF TU 

Trnava, externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 26. 8. 2015 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Adriána Tomrecaja, externá 

forma, študijný program trestné právo, obhajoba 23.8.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Miroslava Suru,  externá forma, 

študijný program trestné právo, obhajoba 24.8.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Daniela Bednára,  externá forma, 

študijný program trestné právo, obhajoba 25.8.2016 

- školiteľka a členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Ing. Anny 

Jurovčíkovej,   externá forma, študijný program trestné právo, obhajoba 24.8.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Sabíny Hodoňovej, externá 

forma, študijný program trestné právo, obhajoba 23.8.2016 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Štefana Zemana, denná forma, 

študijný program trestné právo, obhajoba 25.8.2016 

- predsedníčka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Vladimíra Javorského, 

externá forma, na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 31. 5. 2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Kristíny Jurišovej, denná forma, 

na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 31. 5. 2017 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Stanislav Pavol, JUDr. Zoltán 

Valentovič, JUDr. Peter Čonka, JUDr. Milan Boroš, JUDr. Mgr. Andrea Jecková, 

JUDr. Dominika Hudecová, na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, 

obhajoba 30.-31.8.2018 
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-  

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Juraj Bališ, JUDr. Sivlia 

Erdeiová, JUDr. Lenka Kováčová, JUDr. Lucia Kubálová, JUDr. Boris Šiška, na PF 

TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 24.-25.8.2020 

- členka komisie pre obhajobu dizertačnej práce Mgr. Tomáša Lendackého, JUDr. 

Renáty Kasenčákovej, JUDr. Martina Boboka, JUDr. Ondreja Vargu, JUDr. Lucie 

Hrdličkovej, na PF TU Trnava, študijný program trestné právo, obhajoba 23.-

24.8.2021. 

 

 

- oponentka dizertačných prác 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Zuzany Svatuškovej v študijnom programe trestné 

právo na PF TU Trnava, téma práce: Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu 

a jeho implementácia do Slovenského trestného zákona“, menovanie apríl 2013, 

úspešná obhajoba 28. august 2013, 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Evy Szabovej v študijnom programe trestné právo 

na PF TU Trnava, téma práce: Justičná spolupráca v trestných veciach v rámci EÚ“, 

menovanie apríl 2013, úspešná obhajoba 28. august 2013, 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Ľudmily Jakubíkovej v študijnom programe trestné 

právo na PF TU Trnava, téma práce: Zásada kontradiktórnosti v trestnom konaní, 

menovanie apríl 2014, úspešná obhajoba 16. júna 2014 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Lenky Krištofčákovej, externá forma, študijný 

program trestné právo, téma práce. Zásady trestného konania a ich efektívnosť 

v trestnom konaní, obhajoba 23.8.2016 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Mateja Krajčiho, externá forma, študijný program 

trestné právo, téma práce: Individuálne právne akty v trestnom práve, obhajoba 

24.8.2016 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Andrey Gregušovej, denná forma, študijný 

program trestné právo, téma: Ukladanie a výkon alternatívnych trestov – ich 

efektívnosť v justičnej a spoločenskej praxi, obhajoba 25.8.2016 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Filipa Vysudila, externá forma, na PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, téma: Modely restoratívnej justície, úspešná obhajoba 

23.8.2017 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Dominiky Dankovej, externá forma, na PF TU 

Trnava, študijný program trestné právo, téma: Kriminalita mládeže vplyvom masmédií 

– kriminologické a trestnoprávne aspekty, úspešná obhajoba 23.8.2017 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Mariána Mečíra, externá forma, na PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, téma: Trestnoprávna ochrana života a zdravia, úspešná 

obhajoba 24. 8. 2017 

- oponentka dizertačnej práce Mgr. Márie Šterdasovej, externá forma, na PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, téma: Postavenie mladistvých páchateľov v trestnom 

práve,  úspešná obhajoba 25. 8. 2017 

- oponentka dizertačnej práce JUDr. Petra Čonku, externá forma, na PF TU Trnava, 

študijný program trestné právo, téma: Záškoláctvo a jeho trestnoprávne dôsledky,  

úspešná obhajoba 30. 8. 2018 

- oponentka dizertačnej práce na tému: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia 

slobody doktorandky JUDr. Mgr. Evy Šandrikovej, na PF TU Trnava, externá forma 

štúdia, študijný program trestné právo, obhajoba dňa 27. 8. 2019 
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- oponentka dizertačnej práce na tému: „Smysl a účel trestu a rozsah zadostiučinění 

v trestním řízení z pohledu restorativní justice“ doktorandky JUDr. Petry Masopust 

Šachové, na PF Masarykovej univerzity v Brne, menovanie dňa 7.4.2017 

- oponentka dizertačnej práce na tému: „Alternatívne tresty“ doktorandky Mgr. Lucie 

Siváčkovej, LL.M., na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, menovanie dňa 

20.6.2020 

- oponentka písomnej práce k dizertačnej skúške na tému: „Restoratívne programy vo 

väzenstve“ doktoranda JUDr. Jozefa Grigera, na PF Univerzity Komenského 

v Bratislave, menovanie dňa 28.8.2020 

- oponentka dizertačnej práce na tému: „Zistenie zákonnosti dôkazu v predsúdnom 

konaní“ doktorandky JUDr. Kataríny Masár Kupkovej, na PF Univerzity Komenského 

v Bratislave, menovanie dňa 14.5.2021 

 

Účasť v habilitačnom konaní:  

- oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D. (PF 

UP Olomouc) v odbore trestné právo na PF MU Brno, téma habilitačnej práce: 

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě (2. vydání), menovanie 11. 11. 

2014, úspešná habilitácia dňa 12. 5. 2015 

- oponentka habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr. Pavla Kádeka, PhD. 

v odbore trestné právo na PF MU Brno, téma habilitačnej práce: Trestná 

zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta“, menovanie 22.3.2018 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty: 

1. VEGA č. 1/3816/06 na PF TU v Trnave „Dokazovanie v trestnom konaní“ (2006-

2008), spoluriešiteľ 

2. VEGA č. 1/0011/08 na PF TU Trnava „Garancie procesných práv v trestnom konaní 

v rámci Európskej únie“ (2008-2010), spoluriešiteľ 

3. VEGA č. 1/0056/08 na PF TU Trnava „Hospodárska kriminalita v Slovenskej 

republike“ (2008-2010), spoluriešiteľ 

4. AGIS- JLS/2006/AGIS/168 „Juvenile Justice Systems in Europe- current situation, 

reform developments and good practices“ (2006-2008), (Sponsored by the European 

Commission, Justice and Home Affairs), národný spravodajca  

5. ESF- 26110230051 „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa 

univerzitnom vzdelávaní“, doba riešenia 2010- 2013, spoluriešiteľ  

6. JUST/2010/JPEN/AG/1525 „Restorative Justice in Penal Matters in Europe“, hlavným 

riešiteľom projektu je Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald, Nemecko. Doba 

riešenia 07/2011 – 06/2013, spoluriešiteľ projektu za Slovensko 

7. VEGA č. 1/0315/14 na PF TU v Trnave „Harmonizácia trestného súdnictva nad 

mládežou v Európskej únii“ (2014-2015), zodpovedná riešiteľka 

8. VEGA č. 1/0585/17 na PF TU v Trnave „Trestnoprávne a kriminologické možnosti 

eliminácie extrémizmu“ (2017-2019), zodpovedná riešiteľka 

9. APVV SK-0179-12 „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v 

podmienkach SR“, doba riešenia 2013-2017, spoluriešiteľ 

10. APVV SK-16-0106 „Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach SR“, 

doba riešenia 2017-2021, zodpovedná riešiteľka 

11. APVV SK-19-0050 „Trestnoprávna ochrana slobody“, doba riešenia (2020-2024), 

spoluriešiteľka  
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Členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

09/2012 až doteraz  členka akademickej časti European Council for Juvenile Justice, 

International Juvenile Justice Observatory, Brusel (členka Európskej 

rady súdnictva nad mládežou v Bruseli) 

2013  členka Českej kriminologickej společnosti, Praha, ČR (ČKS – 

občianske združenie, vzniklo v roku 2012, cieľ: podpora rozvoja 

kriminológie- ako samostatného vedného odboru v ČR)   

 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách: 

11/2012 až doteraz  členka Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie 

kriminality, Rada vlády SR pre prevenciu kriminality, menovanie 

ministrom vnútra SR 

 

 

Vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie:  

- národná expertka za Slovenskú republiku- vypracovanie národnej správy na tému 

„Systém justície nad mládežou, súčasná situácia a reformný vývoj“- „Juvenile Justice 

System, Current Situation and Reform Developments“ spolupráca so zahraničnými 

partnermi na čele s prof. em. Dr. jur. Frieder Dünkel, University of Greifswald, 

Faculty of Law and Economics, Germany, r. 2010 

- národná expertka za Slovenskú republiku- vypracovanie národnej správy na tému 

„Alternatívy k väzbe mladistvých páchateľov“ - "Alternatives to Custody for Young 

Offenders - Developing Intensive and Remand Fostering Programmes" na žiadosť 

Medzinárodného Observatória súdnictva nad mládežou, Brusel (Grant Agreement 

JUST/2011/DAP/AG/3054), r. 2013 

- národná expertka za Slovenskú republiku- vypracovanie národnej správny na tému 

„Restoratívna justícia a mediácia v trestných veciach“- „Restorative Justice and 

Mediation in Penal Matters, spolupráca so zahraničnými partnermi na čele s prof. em. 

Dr. jur. Frieder Dünkel, University of Greifswald, Faculty of Law and Economics, 

Germany, r. 2015 

- národná expertka za Slovenskú republiku- vypracovanie národnej správy na tému 

“Dopad Covid-19 na väzenskú a trestnú politiku”- “The Impact of Covid-19 on Prison 

Conditions and Penal Policy“, spolupráca so zahraničnými partnermi na čele s prof. 

em. Dr. jur. Frieder Dünkel, University of Greifswald, Faculty of Law and Economics, 

Germany, r. 2021 

 

Členstvo v redakčných radách: 

1. členka redakčnej rady časopisu Trnavskej univerzity v Trnave pod názvom 

„Universitas Tyrnaviensis“, (od 2012 – 01/2016) 

2. členka redakčnej rady časopisu PF TU Trnava – Forum Iuris Europaeum (FIE) (od 

02/2013-11/2015) 

3. členka redakčnej rady časopisu PF TU Trnava– Societas et Iurisprudentia (SEI), 

medzinárodného internetového vedecké časopisu (od 10/2013-11/2015) 
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Účasť na zahraničných študijných pobytoch: 

 

1. Brno, Česká republika, 27.-30.4.2005 – študijný pobyt na Právnickej fakulte 

Masarykovej univerzity v Brne 

2. Freiburg, Nemecko, študijný pobyt na Max- Planck Institute for Foreign and 

International Criminal Law (02/2009-04/2009) 

3. Krakow, Poľsko, študijný pobyt na Právnickej fakulte Jagiellonskej univerzity 

v Krakowe (24.-29.5.2009) 

4. Praha, Česká republika, študijný pobyt na Právnickej fakulte Karlovej univerzity 

v Prahe (14.-20.4.2011, 12.2.-25.2.2018) 

5. Rím, Taliansko, študijný pobyt na Univerzite Sapienza v Ríme- Sapienza Universitá di 

Roma- Facoltá Giurisprudenza, Roma (09.-20.7.2014) 

6. New York, USA, študijný pobyt na Fordham University School of Law (24.9.-

01.10.2018) 

7. Rím, Taliansko, študijný pobyt na Gregoriánskej univerzite v Ríme- Pontifical 

Gregorian University (21.10.-31.10.2019) 

 

 
Organizácia vedeckej činnosti: 

- Budmerice, 22.-23.9.2010, stretnutie katedier trestného práva SR a ČR spojené 

s odborným seminárom k metodickým a koncepčným otázkam výučby trestného práva 

na území SR a ČR, organizátor Právnická fakulta TU Trnava, členka organizačného 

výboru 

- Trnava, 16. 3. 2013, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov PF TU Trnava, 

organizátor PF TU Trnava, moderátorka II. bloku verejnoprávnej sekcie - trestné 

právo 

- Trnava, 27. 3. 2015, Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov TU v Trnave, 

Právnickej fakulty, organizátor PF TU Trnava, moderátorka verejnoprávnej sekcie – 

trestné právo 

- Trnava, 10. 11. 2015, konferencia organizovaná v rámci Týždňa vedy a techniky 2015 

a riešenia projektu VEGA č. 1/0315/14 pod názvom: Trestné právo Európskej únie 

a jeho dopad na stíhanie mládeže, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra 

trestného práva a kriminológie, organizátorka a odborná garantka konferencie 

- Trnava, 21.9.2018, medzinárodná vedecká konferencia „Trestnoprávne súvislosti 

ochrany života a zdravia“, organizátor KTPaK, PF TZ Trnava v rámci riešenia 

projektu APVV-16-0106, odborný garant konferencie, členka organizačného výboru 

- Trnava, 26.9.2019, medzinárodná vedecká konferencia „Trestnoprávne 

a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“, organizátor KTPaK PF TU 

Trnava v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0585/17, otvorenie, vedecký garant 

konferencie,  členka organizačného výboru, moderátorka III. bloku vystúpení 

- Trnava, 25.9.2020, medzinárodná vedecká on-line konferencia „Právna politika vo 

vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva“,  organizátor 

KTPaK, PF TZ Trnava v rámci riešenia projektu APVV-16-0106, odborný garant 

konferencie 

 

Najvýznamnejšie výsledky, ocenenia: 

- Pamätná medaila Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave PACTA SUNT 

SERVANDA za vykonanú prácu v prospech rozvoja Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave a prínos pre rozvoj právnej vzdelanosti na Slovensku, dňa 

19.12.2017.  
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Iné:  

 

Ďalšie vzdelávanie:  

Vzdelávacie semináre, kurzy:  

1. Trnava, 1.10.2020, absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich na tému 

„Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) 

a „Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov“ (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)  

2. Trnava, 12. 2. 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“, lektorka Mgr. Mgr. Lucia 

Berdisová, PhD., LL.M., Ústav štátu a práva SAV Bratislava, účasť  

3. Trnava, 8. 9. 2021 – vzdelávací seminár v rámci akreditovaného vzdelávacieho 

programu v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pod 

názvom „Generace Z: Jak pochopit a oslovit dnešní mladé“, organizátor TU Právnická 

fakulta, lektor Mgr. Jakub Roh, Než zazvoní, s. r. o., Brno, absolvovanie 5 

vyučovacích hodín.  

4. Trnava, 5.10.2021 a 11.10.2021 – absolvovanie vzdelávacích kurzov pre vyučujúcich 

a študentov doktorandského štúdia na tému „Učebné činnosti vysokoškolských 

študentov“ (rozsah 2 vyučovacie hodiny) a „Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe“ 

(rozsah 2 vyučovacie hodiny), organizátor TU, Právnická fakulta, lektor kurzu: Ing. 

Mgr. Jozef Strakoš, PhD. – metodik Katedry pedagogicky a sociálnej pedagogicky, 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. (certifikáty) 

 

Recenzovanie: 

- recenzentka monografie „Trestání delikventní mládeže“, autor: Hulmáková, J. , C. H. 

Beck, Praha, 2013, 251 s., ISBN 978-80-7400-450-6 

- recenzentka zborníka Jalč, A. (ed.) Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti 

boja proti terorizmu: výzvy pre Slovenskú republiku. Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2020, 185 s., ISBN 978-80-7502-448-0. 

- recenzentka zborníka Strémy, T. a L. Turay (eds.). Zásady trestného práva hmotného – 

teoretické aspekty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 

2020. 151 s., ISBN 978-80-7502-489-3 

- recenzná činnosť odborných článkov študentov ŠVOČ, 2020, Právnická fakulta 

Trnavskej univerzity v Trnave 

- recenzná činnosť odborných článkov účastníkov konferencie COFOLA, v sekcii 

Statické a dynamické aspekty trestného práva, zo dňa 23.4.2021, Právnická fakulta 

Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika 

 

Editorstvo: 

- Vráblová, M. (ed.). Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže. 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2015, 260 s., ISBN 

978-80-7502-113-7 

- Vráblová, M. (ed.). Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia. Zborník 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2018, 556 s., ISBN 978-80-

7502-313-1. 
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- Vráblová, M. (ed.). Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2019, 389 

s., ISBN 978-80-7502-420-6. 

- Vráblová, M., Vrtíková, K. (eds.) Právna politika vo vzťahu k ochrane života 

a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Praha: Leges, 2020, 346 s., ISBN 978-80-7502-515-9. 

 


