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Rodné priezvisko 

Tituly 

Martina Gajdošová 

rodená Strihovská 

doc. JUDr. Mgr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 26.12.1970, Bratislava, Slovenská republika 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

Mgr. 1989 – 1994 Univerzita Komenského 

v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor archívnictvo 

– história 

Mgr. 1992 – 1997 Univerzita Komenského v 

Bratislave Právnická fakulta, odbor právo 

JUDr. 2003 – Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta  

PhD. 2010 - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta, odbor štátu a práva 

Doc. 2016 - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta, odbor teória a dejiny štátu a práva 

Ďalšie vzdelanie júl 2016, kurz ruského jazyka,  Gosudarstvennyj 

Institut Russkogo Jazyka imeni A. S. Puškina 

v Moskve 

01 – 02/2017 - akreditovaný vzdelávací program 

ďalšieho vzdelávania v Trnave, „Participatívne 

postupy vo vzdelávaní dospelých“, PDCS, o. z. 

Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava 

Priebeh zamestnaní 2000 – 2002 - advokátska kancelária 

Alianciaadvokátov, JUDr. Gerta Flassiková, 

Bratislava, advokátsky koncipient (2001 – 2002) 

29.11.2005 – 30.6.2006 – Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva, 

odborný asistent 

1.7.2007 – 30.11.2000 - Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva, 

odborný asistent 

1.12.2010 – 30.9.2016 - Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a ústavného práva, odborný asistent s akademickým 

titulom PhD. 

1.10.2016 – 31.8.2020 - Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a ústavného práva, docent pre študijný odbor teória 

a dejiny štátu a práva 

1.9.2020 – doteraz – Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a sociálnych vied, docent 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

Katedra teórie práva a ústavného práva   

Teória práva I 

povinný predmet, prednášky, semináre; 

v akademických rokoch: 2004/2005 – 2005/2006; 

2007/2008 – 2019/2020; bakalársky študijný 

program, právo, denná a externá forma, zimný 

semester 

 

Teória práva II 

povinný predmet, prednášky, semináre; v 
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akademických rokoch: 2004/2005 – 2005/2006; 

2007/2008 – 2019/2020; bakalársky študijný 

program, právo, denná a externá forma, letný 

semester 

 

Združovacie právo 

povinne voliteľný predmet, prednášky, semináre,  

V akademických rokoch 2013/2014 – 2019/2020; 

bakalársky študijný program, právo, denná a externá 

forma, zimný semester 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied  

Teória práva I 

povinný predmet, prednášky, semináre 

Od akademického roku 2020/2021; bakalársky 

študijný program, právo, denná a externá forma, 

zimný semester 

Teória práva 

povinný predmet, prednášky, semináre 

Od akademického roku 2020/2021; bakalársky 

študijný program (EaP), denná forma, zimný semester 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, 

Katedra náuky o rodine 

Základy práva a právna filozofia,  

povinný predmet, prednáška; bakalársky študijný 

program náuka o rodine; v akademických rokoch 

2007/2008 – 2013/2014 

Odborné alebo umelecké zameranie Odbor teória a dejiny štátu a práva 

Teória práva 

Združovacie právo 

Záujmová samospráva  

História záujmovej samosprávy v právnických 

povolaniach 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie podľa 

vyhlášky č. 456/2012 Z. z. 1. monografia 2. 

učebnica 3. skriptá 

a) Autorstvo vedeckých monografií: 5 

AAB01 – AAB02   2 

b) Pôvodné vedecké práce: 58 

ABA01-ABA04      4 

ADE01 – ADE04    4 

ADF01-ADF10       10 

AEC01 – AEC02     2 

AED01 – AED07     7 

AFB01                      1 
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AFC02-AFC10        9 

AFD02-AFD20        19  

ABC01                     1 

ABD01                     1 

Spolu:                       58 

Z toho zahraničné :20 

ABA01-ABA04        4 

ADE01-ADE04        4 

AEC01-AEC02         2 

AFC02-AFC10          9 

ABC01                       1 

Spolu zahraničné: 4+4+2+9+1= 20 

c) Autorstvo vysokoškolských: učebníc, skrípt a 

učebných textov: 1 

Učebnice: 1 

ACB01                        10,84 AH 

Spolu AH: 10,84 AH 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu citácie + recenzie = 61+ 12 = 73 

Citácie: 61 

- v zahraničných publikáciách:   19 

- v domácich publikáciách:         42 

Recenzie: 12 

- v zahraničných publikáciách:   3 

- v domácich publikáciách:         9 

Počet doktorandov: školených ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

1 ukončený 

1 školený po dizertačnej skúške 

Kontaktná adresa Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta 

Katedra teórie práva a sociálnych vied 

Šafárikovo nám. č. 6 

P. O. BOX 313 

810 00 Bratislava 

email: martina.gajdosova@flaw.uniba.sk 

 

V Bratislave, dňa 8.12.2020 

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 


