Dátum doručenia žiadosti: 10.02.2020

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, Janka Hašanová, rodená Hašanová, JUDr., Mgr., PhD.
akademický titul, vedeckopedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul a vedecká hodnosť
Dátum a miesto narodenia

1982, Brezno

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

r. 2013 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v študijnom odbore právo, titul „Mgr.“: Právnická
fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
r. 2010 ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
v študijnom odbore právo, titul „Bc.“: Právnická fakulta
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
r. 2009 ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
v študijnom odbore ochrana osôb a majetku, titul „PhD“:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
r. 2006 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v študijnom odbore bezpečnostné služby, titul „JUDr.“:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
r. 2005 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
v študijnom odbore bezpečnostná služba, titul „Mgr.“:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
r. 2005 ukončené doplňujúce pedagogické štúdium
zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti
v študijnom odbore bezpečnostná služba: Akadémia
Policajného zboru v Bratislave
od 15. 09. 2005 po súčasnosť, odborný asistent na
Katedre správneho práva Akadémie Policajného zboru
v Bratislave;
od 15. 01. 2010 – 31. 08. 2015 odborný asistent na
Katedre správneho práva, práva životného prostredia
a finančného práva Trnavskej univerzity v Trnave.
od 01. 02. 2007 – 31. 08. 2015 odborný asistent na
Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy;
r. 2001 čašníčka v hoteli Golf Tále, a. s.;
r. 2000-2001 chyžná v hoteli Hotel Abbaye de vaux de
Cernay, Francúzsko;
2005 – po súčasnosť: Akadémia Policajného zboru v
Bratislave
1. Študijný program: 924507Bezpečnostnoprávna
ochrana osôb a majetku
Stupeň: bakalárske a magisterské štúdium, denná
a externá forma

Ďalšie vzdelávanie

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Správne právo 1,
- Správne právo 2,
- Štátna správa,
- Odborná prax.
2. Študijný program: 921602 Bezpečnostnoprávne
služby vo verejnej správe
Stupeň: bakalárske a magisterské štúdium, denná
a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Správne právo 1,
- Správne právo 2,
- Správne právo 3,
- Štátna správa,
- Verejná správa III.,
- Osobitné správne konanie.
3. Špecializačné policajné štúdium:
Prednášky a semináre z predmetov:
- Správne právo,
- Vybrané ustanovenia zákona o Policajnom
zbore.
4. Prednášky v rámci špecializovaného vzdelávania
policajných manažérov z predmetu správne právo.
5. Prednášky v rámci špecializovaného vzdelávania
manažérov ZVJS z predmetu správne právo.
6. Prednášky v rámci špecializačného štúdia
príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.
7. Prednášky v rámci Univerzity tretieho veku
z predmetu správne právo.
 hodnotenie študentov udeľovaním zápočtov,
hodnotení a skúšok,
 posudzovanie a oponentúra záverečných prác,
 účasť v komisiách na vykonanie štátnych skúšok,
 tvorba učebných osnov a didaktických pomôcok,
tematických plánov, informačných listov.
2007– 2015: Fakulta práva Paneurópskej vysokej
školy
Študijný odbor: Právo
Stupeň: bakalárske štúdium, denná a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Správne právo hmotné,

- Správne právo procesné.
 hodnotenie študentov udeľovaním skúšok,
 posudzovanie a oponentúra záverenčných prác.
2010 – 2015: Právnická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave
Študijný program: Právo
Stupeň: bakalárske štúdium, denná a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Správne právo hmotné,
- Správne právo procesné.
 hodnotenie študentov udeľovaním skúšok,
 posudzovanie a oponentúra záverečných prác,
 účasť v komisiách na vykonanie štátnych skúšok.
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu
(autorské hárky) a kategórie
evidencie podľa vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 456/2012 Z. z
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Bezpečnostné vedy - Správne právo – policajná správa,
správne konanie, priestupkové právo.
1. Monografia (celkom 10/60,29 AH)
AAA 2/28 AH
AAB 1/22AH
ABA 1/1,06 AH
ABC 2/3,48 AH
ABD 4/5,75 AH
2. Učebnica (celkom 34/143,05 AH)
ACA 3/30 AH
ACB 7/80 AH
ACC 23/31,38 AH
ACD 1/1,67 AH
3. Skriptá (celkom 23,49 AH)
BCI 4/23,49 AH

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [1]
Citácie zahraničné reg.
1
[3]
Citácie zahraničné nereg. 75
[4]
Citácie domáce nereg.
218
Spolu
294
Kontaktná adresa
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra správneho práva, Sklabinská 1
835 17 Bratislava

