Osnova opisu odboru habilitačného konania a inauguračného konania
1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Právnická fakulta
Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Kánonické právo
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia: 2019/18599:27-A1110
Obsahované vymedzenie:
Odbor habilitačného a inauguračného konania „Kánonické právo“ zahŕňa nasledujúce
segmenty v oblasti kánonického práva (vedy kánonického práva) a vzdelávania v študijnom
odbore právo a to najmä:
- dejiny kánonického práva;
- teória kánonického práva;
- hierarchické usporiadanie Katolíckej cirkvi;
- východné katolícke kánonické právo a jeho vzťahy k právu Latinskej cirkvi;
- kánonické trestné právo;
- kánonické procesné právo;
- manželské kánonické právo;
- magisteriálne a posväcovacie právo;
- konkordátne právo.
Kánonické právo predstavuje právny systém Katolíckej cirkvi, ktorá je s viac ako miliardou
členov najväčšou svetovou organizáciou. Definovať ho možno ako súhrn noriem vydaných
alebo potvrdených kompetentnou cirkevnou autoritou, s cieľom náležite usporiadať život
cirkevného spoločenstva, chrániť ho, ako aj zabezpečovať práva a vynucovať povinnosti
veriacich.
Niektoré pramene kánonického práva majú významné presahy aj do vnútroštátneho práva
jednotlivých krajín. Na mysli máme najmä pramene konkordátneho práva, ktoré má
prednosť pred univerzálnym kánonickým právom, zatiaľ čo jeho miesto v hierachii
prameňov toho-ktorého štátu určuje vnútroštátne zákonodarstvo. Tieto pramene
významne vplývajú i na ďalšiu tvorbu vnútroštátneho práva, poskytujúc mu nielen limity, ale
tiež hodnotovú garanciu, a to nielen pri tvorbe konfesného zákonodarstva.
Objektom skúmania Kánonického práva sú vzťahy medzi cirkevnými autoritami Katolíckej
cirkvi, vzťahy medzi cirkevnými orgánmi a jednotlivými členmi Cirkvi, vzťahy medzi
jednotlivými veriacimi a vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a štátmi, prípadne inými subjektmi
medzinárodného práva verejného.
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Interdisciplinárne vzťahy možno v rámci odboru Kánonické právo reflektovať najmä pri
nachádzaní základov moderného (najmä verejného) sekulárneho práva v
kánonickoprávnych normách, inštitútoch či zásadách, ako aj pri medzinárodných vzťahoch
rozvíjaných Apoštolskou stolicou ako subjektom medzinárodného práva verejného.
Udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)
Priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo
V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3.
stupňa:
Teória a dejiny štátu a práva
Ústavné právo
Správne právo
Pracovné právo
Trestné právo
Medzinárodné právo
Právo Európskej únie
Rímske právo
Obchodné a finančné právo
Občianske právo
Kánonické právo
2.Personálne zabezpečenie odboruhabilitačného a inauguračného konania
Osoby zodpovedné za HIK:
prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Link na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.flaw.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Vasil___VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2
FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit
%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2030%
5F05%5F2022%2Fdoktorandsk%C3%A9%20programy%2FK%C3%A1nonick%C3%A9%20p
r%C3%A1vo%2FVTC%2FVasi%C4%BE&p=true&ga=1
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Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Duda_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2
FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit
%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2030%
5F05%5F2022%2Fdoktorandsk%C3%A9%20programy%2FK%C3%A1nonick%C3%A9%20p
r%C3%A1vo%2FVTC%2FDuda&p=true&ga=1
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Odkaz na VUPCH: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2
FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit
%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2010%
5F06%5F2022%2FmKANP19%5FmKANPx19%20K%C3%A1nonick%C3%A9%20pr%C3%A1
vo%2FVUPCH%20a%20VT%C4%8C%2FVlad%C3%A1r%2FVlad%C3%A1r%5FVUPCH%5FS
K%2Ehtml&parent=%2Fsites%2FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdiel
ane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C
3%A1ly%2FZasadnutie%2010%5F06%5F2022%2FmKANP19%5FmKANPx19%20K%C3%A
1nonick%C3%A9%20pr%C3%A1vo%2FVUPCH%20a%20VT%C4%8C%2FVlad%C3%A1r&p
=true&ga=1
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2
FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit
%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2010%
5F06%5F2022%2FmKANP19%5FmKANPx19%20K%C3%A1nonick%C3%A9%20pr%C3%A1
vo%2FVUPCH%20a%20VT%C4%8C%2FVlad%C3%A1r%2FVlad%C3%A1r%5FVUPCH%5FS
K%2Ehtml&parent=%2Fsites%2FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdiel
ane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C
3%A1ly%2FZasadnutie%2010%5F06%5F2022%2FmKANP19%5FmKANPx19%20K%C3%A
1nonick%C3%A9%20pr%C3%A1vo%2FVUPCH%20a%20VT%C4%8C%2FVlad%C3%A1r&p
=true&ga=1
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Podolec_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2
FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit
%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2030%
5F05%5F2022%2Fdoktorandsk%C3%A9%20programy%2FK%C3%A1nonick%C3%A9%20p
r%C3%A1vo%2FVTC%2FPodolec&p=true&ga=1
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doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Mrva_VUPCH_SK.html
Odkaz na VTC:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Mrva_VUPCH_SK.html
Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v
Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskava
nie_titulu_docent_a_profesor.pdf
Po Konkrétne kritériá PraF UK:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/PraF_UK_HIK_pravo_schvalene.pd
f
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1. 4. 2014 do
31. 8. 2022https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ na PraF UK platné od 11. 4. 2016:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Pravnicka_fakulta/KritDocProf201
6_PRAFUK.pdf
4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Odkaz na aktuálne kritériá:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v
Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskava
nie_titulu_docent_a_profesor.pdf
Konkrétne kritériá PraF UK:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/PraF_UK_HIK_pravo_schvalene.pd
f
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1. 4. 2014 do
31. 8. 2022 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2022:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
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Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ na PraF UK platné od 11. 4. 2016:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Pravnicka_fakulta/KritDocProf201
6_PRAFUK.pdf
5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie
titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave
v znení dodatku č. 1 UK v Bratislave platné od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
Rok 2016
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2016/
Rok 2017
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2017/
Rok 2018
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2018/
Rok 2019
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2019/
Rok 2020
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2020/
Rok 2021
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2021/
Rok 2022
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvaciekonania/vymenuvacie-konania-2022/

Habilitačné konania:
Rok 2016
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2016/
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Rok 2017
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2017/
Rok 2018
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2018/
Rok 2019
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2019/
Rok 2020
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2020/
Rok 2021
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonania-2021/
Rok 2022
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacnekonanie-2022/
7. Linky na prebiehajúce konania:
Inauguračné konania:
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
Habilitačné konania:
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/
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