


Ž I V O T O P I S

O s o b n á    c h a r a k t e r i s t i k a 

                                                              I.

                                         Osobné  údaje

1. Meno: Anna
2. Priezvisko: Peťovská, rod. Mattová
3.  Titul: JUDr., PhD.,
4.  Vzdelanie: Právnická fakulta UK v Bratislave r. 1980 -1984
3. Narodená: 27.07.1962 vo Vranove nad Topľou
4. Stav: vydatá
5. Deti: JUDr. Jakub Peťovský, advokátsky koncipient 

Adam Peťovský,  študent  FP  PEVŠ Bratislava
6. Adresa bydliska: Bratislava, Námestie SNP 17
7. Osobný úrad: Krajský súd v Bratislave
8. Jazykové znalosti: ruský na úrovni pokročilý
                                  nemecký na úrovni mierne pokročilý
                                  anglický na úrovni začiatočník

                                                   II.

                                     Pracovný  životopis

Štúdium práva som ukončila na Právnickej fakulte UK v  Bratislave
v roku 1984, kde som ako právnička pôsobila až do 14.01.1992.Od toho
času až do prítomnosti nepretržite pôsobím v  justícii, a  to pôvodne na
bývalom  Okresnom súde Bratislava – vidiek v  Bratislave, následne na
Okresnom súde Bratislava III. v  Bratislave. V roku 1998 som pôsobila na
Okresnom súde Bratislava II. v  Bratislave, kde som zároveň vykonávala
funkciu podpredsedníčky pre občianskoprávny úsek.

V období od 01.02.2002 do 14.04.2003 som   bola dočasne
pridelená na  výkon funkcie sudcu na Krajskom súde v Bratislave. 



Sudkyňou Krajského súdu v Bratislave som sa potom  stala na
dňom 15.09.2006, na ktorom ako sudkyňa a  predsedníčka senátu
správneho kolégia pôsobím doposiaľ. 

Počas sudcovskej praxe som vybavovala agendu civilnú, agendu
exekučnú a ostatných desať rokov agendu správneho súdnictva.

V akademickom roku 2010/2011 som úspešnou obhajobou
dizertačnej práce ukončila doktorandské štúdium na Právnickej fakulte
UK vo  vednom odbore „správne právo“ s  témou „Preskúmavanie
rozhodnutí orgánov verejnej správy súdmi“ a  bol mi priznaný titul
„PhD“.

Od r. 2002 spolupracujem s vydavateľstvom Verlag dashofer.

         V  rokoch 2005 a  2006 som sa aktívne ako lektorka podieľala na
programe „Celoživotné vzdelávanie súdnych exekútorov“.

Od akademického roku 2007/2008 doposiaľ pôsobím ako externý
pedagóg  Ústavu súkromného práva PVŠP v  Bratislave  v  predmete
Občianske právo procesné I. a II.

V akademickom roku 2012/2013 som externe pôsobila na Vysokej
škole verejnej správy v Bratislave v predmete  správne právo.
 

V Bratislave, dňa  03.11.2016

                                                                  JUDr. Anna Peťovská, PhD.

                                  


