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V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á  C H A R A K T E R I S T I K A  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Olomouc, ČR, 24. – 25. 5. 2012, medzinárodná vedecká konferencia Olomoucké 
právnické dni 2012 na tému „Aktuální otázky českého práva“,  organizátor PF UP 
Olomouc, pozvaný príspevok v sekcii Právo duševního vlastnictví, téma príspevku 
„Autorské právo a prax pri výklade pojmu verejnosť.“ 

14. Brno, ČR, 20. – 21. 9. 2012, panelová diskusia v rámci 4. ročníka národnej konferencie 
„České právo a informační technologie 2012“, organizátor PF MU Brno, Ústav práva 
a technologií, aktívna účasť - hlavná prednášajúca a diskutujúca 
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15. Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014, konferencia Olomoucké právické dny 2014, organizátor 
UP Olomouc, PF, aktívna účasť v sekcii Právo duševního vlastnictví na tému: Právo 
duševního vlastnictví, príspevok na tému: Private copying levies: hľadanie riešenia. 

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

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

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

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

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

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

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

4.  Malacky, 20.-21.10.2005 – medzinárodná konferencia Európske výzvy súčasného 
právneho vývoja, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný príspevok 
„Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva v rozšírenej Európe“, publikovaný 

5.  Trnava, 11.3.2006 – vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave, organizátor Právnická fakulta TU v Trnave, pozvaný 
príspevok „Autorskoprávne aspekty vedeckej tvorivej činnosti“, publikovaný 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 5

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

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

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

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

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

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

30.  Trnava, 3.12.2014, vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „Diskriminácia 
v zmluvnom práve“, organizátor TU Trnava, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho a obchodného práva a Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva, aktívna účasť, pozvaný príspevok: Diskriminácia 
v zmluvnom práve duševného vlastníctva. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Brno, ČR, 2á. – 29. 11. 2014, 12. ročník medzinárodnej konferencie CYBERSPACE 14, 
organizátor MU Brno, Právnická fakulta, účasť 
 

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

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

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

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

4.  Smolenice, 16. - 17.9.2004 - účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho 
právnické dni - Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva, organizátor 
Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta TU v Trnave, pozvanie 

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

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

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

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

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

10.  Trnava, 7.12.2010, odborný seminár „Aktuálny vývoj a trendy v súťažnom práve“, 
organizátor PF TU Trnava, Protimonopolný úrad SR, AK PRK Partners, s.r.o., účasť 
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11.  Terchová, 2.-4. 2. 2011, stretnutie katedier občianskeho práva SR a ČR spolu s odborným 
seminárom na tému Občianske právo v európskej perspektíve“, organizátor PF TU 
Trnava, účasť 

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

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

 
Účasť v rigoróznom konaní: 
 
- členka skúšobnej komisie pre štátne a rigorózne skúšky na PF TU Trnava (od 31.3.2011) 
 
Vedecká škola, oponovanie dizertačných prác: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 8

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

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

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

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

7. medzinárodný výskumný projekt pre potreby Európskeho parlamentu: 
Členovia Katedry občianskeho a obchodného práva – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., 
JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., JUDr. Jozef 
Zámožík, PhD. a JUDr. Zuzana Adamová, PhD. – expertná činnosť pre potreby 
Európskeho parlamentu v Bruseli – národná správa za SR na vyžiadanie Trans Euroep 
Experts, Francúzsko – štúdia "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho 
súkromného práva". (rok 2012). 

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

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

Rights, zástupca akademickej obce za Slovenskú republiku, 2003 - 2004 
 
Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 
a organizáciách a grémiách: 
--- 
 
Legislatívna a normotvorná činnosť: 
1. členka pracovnej skupiny Ministerstva kultúry SR na príprave nového autorského zákona, 

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

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

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

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

 
Organizácia vedeckej činnosti: 
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1. Smolenice, 16. - 17.92004 - členka organizačného výboru pre organizovanie 
medzinárodnej vedeckej konferencii VIII. Lubyho právnické dni - Kodifikácia, 
europeizácia a harmonizácia súkromného práva, organizátor Nadácia Štefana Lubyho 
a Právnická fakulta TU v Trnave 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Iné: 



 10

Študijné pobyty: 
1. Mníchov, SRN, august 2006 – september 2007 – študijno-výskumný pobyt na Inštitúte 

Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné a daňové právo v Mníchove, téma 
výskumu – Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom 
 

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

 
Iné: 

• 2009 - doteraz - národná kontaktná osoba pre portovanie licencií Creative Commons 
na Slovensku 

• od 2011 – vedúca projektu Creative Commons na Slovensku 

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

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

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

 
 
 


