ŽIVOTOPIS
Meno a priezvisko: Lucia Kurilovská
Tituly:
Dr. h. c. doc., JUDr., PhD.
Dátum narodenia: 21.12.1967 v Poprade
Vzdelanie
2017
2014
1994 – 1998
1985 – 1989
1981 – 1985
1973 – 1981

Policejní akademie České republiky v Praze (dr. h. c.)
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva (doc.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PhD.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (JUDr.)
Gymnázium v Poprade
Základná deväťročná škola v Poprade

Zamestnanie
2014 – doteraz
2013- 2016
2012 – 2013
2008 – doteraz
1993 – doteraz
1989 – 1993

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (rektorka)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (generálny štátny
radca, poradca ministra spravodlivosti SR)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia trestného
práva (generálna riaditeľka)
Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie
vied (vedúci vedecký pracovník)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
právnička pre zahraničný obchod a novokonštituované súkromné
spoločnosti

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

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, spoluriešiteľkou
grantových projektov, pre agentúry posudzuje žiadosti o udelenie grantov
- poskytuje odborné stanoviská pre média
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