
Profesijný životopis 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko a tituly Ivana Šošková, rod. Šošková, JUDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 27. marca 1978 v Žiline 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 

2002 -2008 Doktorandské štúdium vo vednom 

odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta  

 

2002 Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce 

v odbore 68-01-9 Dejiny štátu a práva  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta  

 

1996 -2001 Magisterské štúdium v študijnom odbore 

3.4.1 právo 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta 

 

Ďalšie vzdelávanie 2011 - 2013 kurzy anglického jazyka pre 

vysokoškolských učiteľov vyučujúcich odborné 

predmety v anglickom jazyku  - v rámci vzdelávacieho 

projektu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

s názvom Podpora výučby študijných programov 

v cudzích jazykoch (Operačný program: Vzdelávanie, 

ITMS projektu 26110230025) 

 

2012-2013 kurz „Vysokoškolská pedagogika“ v rámci 

vzdelávacieho projektu  Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici s názvom Zvýšenie kvality riadenia 

a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB 

(OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS 26110230021) – 

Aktivita 1.1 Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov 

UMB v oblasti vysokoškolskej pedagogiky (záverečná 

práca obhájená dňa 21. marca 2013) 

 

2012-2013 kurzy „Projektovanie a manažovanie 

vedecko-výskumných aktivít“, „Jazykový kurz – 

latinčina“ a „Efektívne komunikačné zručnosti“ 

v rámci vzdelávacieho projektu Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici s názvom Rozvoj znalostných 

a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy 

a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici 

(OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS 26110230019)  

Priebeh zamestnaní september 2001 - marec 2002  

Výskumná pracovníčka na Katedre dejín štátu 

a práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

 

apríl 2002 - december 2004  

Asistentka na Katedre dejín štátu a práva, Právnická 

fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

2005 - súčasnosť  

Odborná asistentka na Katedre dejín štátu a práva, 

Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 



 

 

 

                                                                                                      

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,   

Právnická fakulta, 

Katedra dejín štátu a práva: 

 

povinné predmety:  

 Rímske právo  

(AR 2001/2002 - 2003/2004 ),  

 Svetové dejiny štátu a práva I.,  

Svetové dejiny štátu a práva II.  

(AR 2004/2005 – 2005/2006) 

 Porovnávacie dejiny štátu a práva krajín 

Európy 

(AR 2005/2006 – 2008/2009) 

 Dejiny práva štátov Európy 

(AR 2009/2010 – súčasnosť) 

 Seminár k bakalárskej práci 

(AR 2010/2011 – súčasnosť) 

 Diplomový seminár 

(AR 2010/2011 – súčasnosť) 

 

povinne voliteľné predmety: 

 Vývoj inštitútov súkromného práva 

(od AR 2016/2017) 

 

Odborné alebo umelecké zameranie vývoj rodinného práva v Československu; dejiny štátu 

a práva na území Slovenska;  dejiny verejného 

a súkromného práva v Európe a USA; metodológia 

vedeckej práce 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

 

1. monografia 

AAB    ŠOŠKOVÁ, Ivana (100%): Manželstvo a 

manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej 

kodifikácie československého rodinného práva 1949 
/ rec. Ladislav Vojáček, Miriam Laclavíková/. - 1. vyd. 

- Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja 

Bela - Belianum, 2016. - 197 s. - ISBN 978-80-557-

1151-5. [12,82 AH]. 

 

2. učebnica 

ACB     VYŠNÝ, Peter (37%) - PUCHOVSKÝ, Ján 

(41%) - ŠOŠKOVÁ, Ivana (22%): Svetové dejiny 

štátu a práva /rec. Peter Mosný, Tomáš Gábriš/. - 1. 

vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. - 

319 s. - ISBN 978-80-8082-733-5.  

- [6 AH].  

 

3. skriptá 

-0- 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 87 ohlasov v SR aj v zahraničí; 

Počet doktorandov:    školených 

                                     ukončených  

-0- 

-0- 

Kontaktná adresa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta,  Katedra dejín štátu a práva 

Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica 


