ŽIVOTOPIS
Osobné údaje
Meno a priezvisko: Lucia Kurilovská
Tituly:

Dr. h. c. prof., JUDr., PhD.

Narodená:

1967

Vzdelanie
2017

Univerzita Komenského v Bratislave (prof.)

2017

Policejní akademie České republiky v Praze (Dr. h. c.)

2014

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva (doc.)

1994 – 1998 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PhD.)
1985 – 1989 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (JUDr.)
1981 – 1985 Gymnázium v Poprade
1973 – 1981 Základná deväťročná škola v Poprade

Pracovné skúsenosti
2014 – doteraz

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (rektorka)

2013- 2016

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (generálny štátny
radca, poradca ministra spravodlivosti SR)

2012 – 2013

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia trestného
práva (generálna riaditeľka)

2008 – doteraz

Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie
vied (vedúci vedecký pracovník)

1993 – doteraz

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

1989 – 1993

právnička pre zahraničný obchod a novokonštituované súkromné
spoločnosti

Oprávnenia
- vodičské oprávnenie typu B
- bezpečnostná previerka Národného bezpečnostného úradu, stupeň utajenia „tajné“

Iné
- aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, je spoluorganizátorom
a odborným garantom viacerých vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou
-

je autorkou vedeckých článkov v odborných domácich a zahraničných časopisoch,
recenzií,

odborných posudkov, právnych analýz, legislatívnych návrhov, praktických

cvičení pre študentov, monografií, spoluautorkou učebníc, spoluriešiteľka grantových
projektov, pre agentúry posudzuje žiadosti o udelenie grantov
-

poskytuje odborné stanoviská pre média

Ocenenia
-

rektorom Univerzity Komenského v Bratislave jej bola udelená medaila za zásluhy
o rozvoj univerzity

-

rektorom

Akadémie

ozbrojených

síl

generála

Milana

Rastislava

Štefánika

v Liptovskom Mikuláši jej bola udelená pamätná medaila
-

dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave jej bola udelená
Pamätná medaila Právnickej fakulty za vynikajúcu prácu, pri príležitosti 95. výročia
činnosti fakulty

-

Klubom policajnej histórie v Lučenci jej bol udelený Rád Klubu policajnej histórie
Lučenec za aktívnu podporu pri zachovávaní histórie bezpečnostných zborov SR

-

je držiteľkou prestížneho ocenenia Slovenka roka v čitateľsko-diváckej ankete
Slovenka roka 2017 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov

-

rektorom Trnavskej univerzity v Trnave jej bola udelená Jubilejná medaila
pri príležitosti 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave

-

riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru jej bola
odovzdaná Pamätná medaila Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia
Policajného zboru

-

rektorom Prešovskej univerzity v Prešove jej bola udelená Pamätná medaila
pri príležitosti 20. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove

-

riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru jej bola udelená
Pamätná medaila pri príležitosti 5. výročia vzniku Národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru

-

biskupom-ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
jej bola udelená Medaila sv. Šebastiána III. stupňa za zásluhy o duchovnú službu
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katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky
-

rozhodnutím zhromaždenia členov Slovenskej policajno-historickej spoločnosti
jej bola udelená Pamätná medaila Slovenskej policajno-historickej spoločnosti
III. stupňa za spoluprácu a podporu

-

rektorom Žilinskej univerzity v Žiline jej bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti
65. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline

-

riaditeľom Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru jej bola udelená
Plaketa riaditeľa Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru pri príležitosti
65. výročia vzniku dopravných inšpektorátov Policajného zboru Slovenskej republiky

-

generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže jej bola udelená Čestná
medaila pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva

Členstvo v profesných a iných organizáciách
Členstvá vo vedeckých radách vysokých škôl a univerzít
➢

predsedníčka Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave

➢

Vedecká rada Policajnej akadémie v Prahe

➢

Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

➢

Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

➢

Vedecká rada Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

➢

Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

➢

Vedecká rada Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

➢

Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

➢

Vedecká rada Európskeho ústavu práva a súdneho inžinierstva v Hodoníne

Členstvá v riadiacich orgánoch medzinárodných organizácii
➢

členka Správnej Rady CEPOL – Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu
v oblasti presadzovania práva

➢

členka Predsedníctva MEPA – Mitteleuropäische Polizeiakademie

Členstvá v redakčných radách
➢

Vedecká rada časopisu „Technology, Computer Science, Safety Engineering“

➢

Redakčná rada vedeckého časopisu Policajná teória a prax
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➢

Edičná rada vedeckého časopisu Public Governance, Administration and Finances ̶
Law Review, Publisher: Wolters Kluwers

➢

Redakčná rada vedeckého časopisu Public Governance, Administration and Finances ̶
Law Review, Publisher: Wolters Kluwers

➢

Redakčná rada vedeckého časopisu Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium
in Bratislava

➢

Redakčná rada vedeckého časopisu NBP ̶ Journal of Criminalistics and Law

Členstvá v pracovných skupinách, expertných skupinách a komisiách
➢

medzirezortná pracovná skupina pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (2012 – 2016)

➢

pracovná skupina pre implementáciu smerníc Európskej únie pri Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky (2012 – 2016)

➢

Rada pre probáciu a mediáciu pri Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky

➢

predsedníčka komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre novelizácie trestných kódexov
(2012-2016)

➢

predsedníčka komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre zavedenie trestnej
zodpovednosti právnických osôb (2012 ̶ 2016)

➢

členka komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre implementácie smerníc v súvislosti
s obeťami trestných činov (2012 – 2017)

➢

podpredsedníčka komisie pre elektronický monitoring pri Ministerstve spravodlivosti
Slovenskej republiky (2012 ̶ 2016)

➢

Komisia zriadená ministrom spravodlivosti na analýzu možnej aplikácie Ústavu pre
výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi (2014 ̶ 2016)

➢

predsedníčka rezortnej akreditačnej komisie pri Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky

➢

Rada vlády pre prevenciu kriminality pri Ministerstve vnútra SR

➢

Rada vlády pre protidrogovú politiku štátu pri Ministerstve zdravotníctva SR
(2012 ̶ 2016)

➢

Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

➢

členka medzirezortného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou
(2012 ̶ 2015)

➢

Slovenská rektorská konferencia

➢

Právna komisia Slovenskej rektorskej konferencie
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➢

predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

➢

členka Komisie pre nominácie na Cenu Karlovarských právnických dní

➢

disciplinárna komisia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

➢

členka Rady ŠVOČ na PFUK (do 2014)

➢

členka Akademického senátu UK (do 2014)

➢

predsedníčka legislatívnej komisie Akademického senátu UK (do 2014)

➢

disciplinárne senáty pre postih sudcov

➢

kandidát na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta
na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu predsedu súdu

➢

členka odborovej komisie v doktorandských študijných programoch trestné právo

(Bratislava 13/06/2019)
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