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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, Miriam Odlerová, rod. Hralová, JUDr., PhD.
akademický titul, vedeckopedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul a vedecká hodnosť
Dátum a miesto narodenia

1979, Šurany

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

2017 absolvovala doktorandské štúdium – III. stupeň
vysokoškolského
štúdia
študijného
programu
Bezpečnostnoprávna
ochrana
osôb
a majetku
v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku,
akademický titul „PhD“: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
2007 absolvovala rigoróznu skúšku – akademický titul
„JUDr.“, doktor práv v študijnom odbore bezpečnostné
služby: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

2006 absolvovala magisterské štúdium – II. stupeň
vysokoškolského
štúdia
v študijnom
odbore
bezpečnostná služba, študijné zameranie: vyšetrovanie,
akademický titul „Mgr.“: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
2018 ukončené doplňujúce pedagogické štúdium
zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na
výkon pedagogickej činnosti vyučovať profesijné
predmety študijného programu Bezpečnostnoprávna
ochrana osôb a majetku
2018 absolvovala odbornú stáž na Úrade súkromných
bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
2016 absolvovala učiteľskú mobilitu Erasmus+ na
Policejní akademii České republiky v Prahe
2015 absolvovala vzdelávací seminár EMN o migrácii
s názvom „Nelegálna migrácia – hranice a ľudské
práva“
2014 absolvovala odbornú stáž na Migračnom úrade
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
2014 absolvovala Jesennú školu práva organizovanú
Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied

2007 vykonala skúšku odbornej spôsobilosti v rozsahu
skúšky odbornej spôsobilosti typu P predsedov
skúšobných komisií na vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti typu S a typu P v zmysle čl. VI. Rozkazu
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 33 zo dňa
16.12.2005 o zriadení komisií na zabezpečenie plnenia
úloh vyplývajúcich zo zákona č. 473/2005 Z. z.
o súkromnej bezpečnosti

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2007 absolvovala školenie k informačným systémom,
cezhraničnému prenasledovaniu, centrálnej lustračnej
konzole a postupom policajtov v schengenskom
priestore
od 01. 01. 2017 po súčasnosť asistent/odborný asistent
na Katedre správneho práva Akadémie Policajného
zboru v Bratislave
od 01. 04. 2013 do 31. 12. 2016 asistent na Katedre
verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v
Bratislave
od 01.09. 2012 do 31. 03. 2013 asistent na Katedre
verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie
Policajného zboru v Bratislave
od 01. 07. 2006 do 31. 08. 2012 starší referent špecialista
na Úrade súkromných bezpečnostných služieb Prezídia
Policajného zboru
2017 – po súčasnosť: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, Katedra správneho práva
1. Študijný program: 924507 Bezpečnostnoprávna
ochrana osôb a majetku
Stupeň: bakalárske a magisterské štúdium, denná
a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Správne právo 1,
- Správne právo 2,
- Štátna správa,
- Daňové právo,
- Finančné právo.
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,
- Štátna správa,
- Osobitné správne konanie,

- Daňové právo,
- Finančné právo.
3. Prednášky v rámci špecializovaného vzdelávania
policajných manažérov z predmetu správne právo.
 hodnotenie študentov prostredníctvom
postupových skúšok,
 posudzovanie a oponentúra záverečných prác,
 účasť v komisiách na vykonanie štátnych skúšok,
 účasť v komisiách na obhajobu záverečných prác,
 tvorba učebných osnov a didaktických pomôcok,
tematických plánov, informačných listov.
2013 – 2016: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave, Katedra verejnoprávnych vied
1. Študijný program: 924507 Bezpečnostnoprávna
ochrana osôb a majetku
Stupeň: bakalárske štúdium, denná a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Dejiny štátu a práva
- Dejiny štátu a práva a bezpečnostných služieb
- Teória štátu a práva,
2. Študijný program: 921602 Bezpečnostnoprávne
služby vo verejnej správe
Stupeň: bakalárske štúdium, denná a externá forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Dejiny štátu a práva,
- Vývoj verejnej správy,
- Teória štátu a práva.
 hodnotenie študentov udeľovaním zápočtov,
hodnotení a postupových skúšok,
 posudzovanie a oponentúra záverečných prác,
 účasť v komisiách na obhajobu záverečných prác,
 tvorba učebných osnov a didaktických pomôcok,
tematických plánov, informačných listov.
2012 – 2013: Akadémia Policajného zboru v
Bratislave, Katedra verejnej správy a krízového
manažmentu
Študijný program: 921602 Bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe

Stupeň: bakalárske a magisterské štúdium, denná
forma
Prednášky, semináre, cvičenia z predmetov:
- Teória verejnej správy 1,
- Teória verejnej správy 2,
- Verejná správa krajín Európskej únie 1,
- Verejná správa krajín Európskej únie 2.
 hodnotenie študentov udeľovaním zápočtov
a postupových 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

Správne právo – policajná správa, správne konanie,
osobitné druhy správnych konaní.
1. Monografia (celkom 1/10,11 AH)
AAB 1/10,11AH
2. Učebnica (celkom 2/21,85 AH)
ACB 1/15,30 AH
ACC 1/2,71 AH
AEC 1/3,84 AH

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [3]
Citácie zahraničné nereg. 28
[4]
Citácie domáce nereg.
19
[5]
Recenzie zahraničné
1
Spolu
48
Kontaktná adresa
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra správneho práva, Sklabinská 1
835 17 Bratislava

