
Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul 

Romana Smyčková, 

rodená Jelenčíková, 

doc.,JUDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia, stav, štátna 

príslušnosť 
 1962  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1985 

Univerzita Komenského, Právnická fakulta 

Titul Mgr. 

 

1986 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

titul JUDr. 

 

2004 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

titul PhDr. 

 

2017 

Univerzita Komenského 

Právnická fakulta 

titul doc. 

 

 
 

   

Priebeh zamestnaní 

1985 – doteraz Univerzita Komenského, 

Právnická fakulta 

 

2000 – 2005, 2020 - 2021 Akadémia PZ SR, 

Bratislava ( obmedzený pracovný úväzok) 

 



2005 – 2011 Právnická fakulta Trnavskej 

Univerzity v Trnave ( obmedzený pracovný 

úväzok) 

 

2008 – 2015 Vysoká škola Danubius, s. r. o. 

Sládkovičovo ( obmedzený pracovný úväzok) 

 

2012 – 2016 Paneurópska vysoká škola, 

Fakulta práva, Bratislava,( obmedzený 

pracovný úväzok) 

 

2012 – 2015 Ministerstvo spravodlivosti SR ( 

rekodifikácia civilného procesu) 

 

2016 –  Ministerstvo spravodlivosti SR ( 

rekodifikácia súkromného práva) 

 

2017 – členka expertnej skupiny k príprave 

Vecného zámeru  reformy opatrovníckeho 

práva v Slovenskej republike Na MS SR  

  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta 

Katedra občianskeho práva 

( od. 1.9.1985 – doteraz) 

Predmety v dennej a externej forme 

magisterského štúdia, t. č. aj 

bakalárskej forme štúdia 

Od r. 1985 rodinné právo – semináre, 

občianske právo hmotné – prednášky, 

semináre, od r. 2004 doteraz občianske 

právo procesné – prednášky, semináre 

Prednášky Univerzita tretieho veku 

 

Predseda komisie pre ŠZS 

 

Vedenie doktorandov  

 

Výuka v doktorandskej forme štúdia 

  

Odborné zameranie  Občianske právo 

Publikačná činnosť  
Autorstvo a spoluautorstvo: 



Monografie, odborné vedecké práce, 

komentáre vrátane vedeckých, konferenčné 

publikačné výstupy, učebné pomôcky ( 

učebnice, skriptá, praktikum). Recenzie 

viacerých monografií a iných odborných 

výstupov, ohlasy na publikačnú činnosť a to 

všetko dostupné na 

www.flaw.uniba.sk/knižnica ) 

Iné odborné zameranie 

Prednášková činnosť pre sudcov rôznych 

stupňov súdov, advokátov, notárov, iných 

právnických profesií, v súvislosti 

s rekodifikáciou civilného procesu 

 

V minulosti externá spolupráca s Inštitútom 

pre ďalšie vzdelávanie – prednášky súdnym 

znalcom 

 

Členstvo v komisii na MS SR pre Reformu 

opatrovníckeho práva v SR  

 

Predseda odborovej komisie pre rigorózne 

konanie na KOP PF UK 

 

Člen vedeckej rady Právnickej fakulty UK 

  

Člen komisie Rada pre kvalitu vzdelávania  

PF UK Bratislava 

 

Člen redakčnej rady AFFI, PF UK 

 

Riešenie a úspešné ukončenie 3 grantových 

projektov VEGA ( 2 spoluriešiteľ, 1 vedúci 

grantu), t. č. člen riešiteľského kolektívu 

grantu VEGA č. 1/0530/20 Najlepší záujem 

dieťaťa ako hodnotové kritérium civilného 

práva 

  

Kontaktná adresa 
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