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Curriculum

Vzdelanie:

Vitae

2007 – 2011: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
odbor: archeológia (PhD. štúdium), titul: PhD.
XI / 2008: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
odbor: právo (rigorózna skúška), titul: JUDr. (doktor práv)
2002 – 2007: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
odbor: archeológia (denné magisterské štúdium), titul: Mgr.
2001 – 2007: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
odbor: právo (denné magisterské štúdium), titul: Mgr.

Študijné pobyty:

III / 2009 – VI / 2009: Univerzita v Tromsø, Tromsø, Nórsko
Ústav archeológie (štipendium SAIA)
X / 2008 – XI / 2008: Univerzita v Ljubljane, Ljubljana, Slovinsko
Katedra archeológie (program CEEPUS)
X / 2006 – I / 2007: Jagiellonska univerzita v Krakówe, Kraków, Poľsko
Ústav archeológie (program Socrates – Erasmus)

Prax:

2004 – 2005: Národná rada Slovenskej republiky, Parlamentná knižnica
študentská prax
VI / 2003 – IX / 2003: program Work & Travel, Južná Karolína, USA

Pracovné skúsenosti:

od IV / 2013:
CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o.
konateľ
VII / 2009 – III / 2013:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva
hlavný štátny radca
pracovná náplň:
- právna agenda ochrany kultúrneho dedičstva,
- agenda poradných orgánov ministerstva:
a) Archeologická rada,
b) Pamiatková rada,
c) Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na
vykonávanie pamiatkového výskumu,
- udeľovanie výskumných licencií,
- spolupráca s národnými a medzinárodnými inštitúciami,
- tvorba a spolupráca na tvorbe návrhov právnych predpisov,
- príprava podkladov pre vedenie ministerstva.

od IX / 2011:
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Katedra archeológie – lektor / prednášateľská činnosť (externe);
archeologia.fphil.uniba.sk
„zamestnanci“
IX / 2007 – II / 2009:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
štátny radca / právnik
pracovná náplň:
- výkon špecializovanej štátnej správy 2. stupňa,
- preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí,
- právna agenda archeológie.
Nadnárodná agenda: European Heritage Legal Forum, zástupca Slovenskej republiky (2009 – 2012)
Iné aktivity:

Právo v archeológii (výberové prednášky):

Univerzita Komenského
Trnavská univerzita

Právo ochrany kultúrneho dedičstva:

Univerzita Komenského

Právne minimum pre kurátorov archeologických zbierok
(Kurátorské štúdiá, 2011)
aktívna účasť na školeniach príslušníkov Policajného zboru vo veci kultúrnej
kriminality (2008 – 2012)
aktívna účasť na konferenciách a kolokviách, prezentácie a príspevky vo veci
práva a manažmentu kultúrneho dedičstva (2008 – 2012)
aktívna účasť na príprave novej trestnoprávnej legislatívy na úseku ochrany
kultúrneho dedičstva (novela Trestného zákona, účinnosť od 1.IX.2011)

Cudzie jazyky:

anglický jazyk: plynule slovom aj písmom
poľský jazyk: plynule slovom aj písmom
nemecký jazyk: pokročilý
francúzsky jazyk: základy (B.2)
nórsky jazyk: základy

Členstvo v organizáciách:

European Association of Archaeologists
European Society for History of Law
The Lawyer´s Committee for Cultural Heritage Preservation
Slovenská archeologická spoločnosť

