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: Medzinárodné právo
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia: 2019/17108:36-A1110
obsahované vymedzenie:
Odbor habilitačného a inauguračného konania „Medzinárodné právo“ zahŕňa nasledujúce
segmenty v oblasti medzinárodného práva (vedy medzinárodného práva) a vzdelávania v
študijnom odbore právo a to najmä:
- medzinárodné právo verejné
- medzinárodné právo súkromné
- právo Európskej únie
- právne poriadky iných integračných zoskupení
- medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a základných slobôd, vrátane ochrany v
rámci inštitucionálneho rámca Európskej únie
- pôsobenie medzinárodného práva a práva Európskej únie na vnútroštátny právny
poriadok, vrátane komparatívneho prístupu,
- vzťah medzinárodného a práva Európskej únie k iným právnym odvetviam.
Medzinárodné právo reguluje vzťahy medzi subjektmi s medzinárodnoprávnou
subjektivitou (medzinárodné právo verejné, právo Európskej únie), ako aj vzťahy (s cudzím
prvkom) medzi subjektmi súkromnoprávnej povahy (medzinárodné právo súkromné, právo
Európskej únie).
Pramene medzinárodného práva môžu významne zasahovať do vnútroštátneho práva,
predovšetkým prostredníctvom stanovenia práv a povinností pre fyzické a právnické osoby,
pričom majú často prednosť pred právom vnútroštátnym. Nemenej významné sú v tomto
zmysle aj pramene práva Európskej únie, ktoré sa výrazne podieľajú na celkovej podobe
právneho poriadku Slovenskej republiky. Napokon, opomenúť nemožno ani
súkromnoprávne vzťahy presahujúce hranice, ktorých počet neustále narastá v súvislosti s
prehlbovaním spolupráce na medzinárodnej úrovni, ako aj úrovni Európskej únie.
Objektom skúmania práva Európskej únie sú vzťahy vytvorené Parížskou zmluvou,
Rímskymi zmluvami a ich následnými novelami, vrátane Lisabonskej zmluvy, ktoré na
základe inštitútov medzinárodného práva vytvorili osobitý právny poriadok nadnárodného
charakteru.
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Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Medzinárodné právo“ zahŕňajú
najmä medzinárodné vzťahy, medzinárodný obchod, organizácia medzinárodných
organizácií, vrátane procesných postupov uplatňovania medzinárodného práva týmito
organizáciami.
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 odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.
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. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Svak_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%2008%
5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20programy%2FMedzin%C3%A1rodn%C3%A9%
20pr%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FSv%C3%A1k&p=true&ga=1
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Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Slastan_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%2008%
5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20programy%2FMedzin%C3%A1rodn%C3%A9%
20pr%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FSla%C5%A1%C5%A5an&p=true&ga=1
Doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Lysina_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%2008%
5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20programy%2FMedzin%C3%A1rodn%C3%A9%
20pr%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FLysina&p=true&ga=1
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Odkaz na VUPCH: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPraFAkre
ditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20
rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2008%5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3
%A9%20programy%2FPr%C3%A1vo%20Eur%C3%B3pskej%20%C3%BAnie%2FVupch%20a%20vtc%2F
Bla%C5%BEo%2FBla%C5%BEo%5FVUPCH%5FSK%2Ehtml&parent=%2Fsites%2FPraFAkreditcia%2DAk
reditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Pra
f%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2008%5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20prog
ramy%2FPr%C3%A1vo%20Eur%C3%B3pskej%20%C3%BAnie%2FVupch%20a%20vtc%2FBla%C5%BEo
&p=true&ga=1
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditciaAkreditnradaPrafUKmaterily/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPraFAkre
ditcia%2DAkreditnradaPrafUKmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20
rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2008%5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3
%A9%20programy%2FPr%C3%A1vo%20Eur%C3%B3pskej%20%C3%BAnie%2FVupch%20a%20vtc%2F
Bla%C5%BEo&p=true&ga=1

doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Burdova_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%2008%
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5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20programy%2FMedzin%C3%A1rodn%C3%A9%
20pr%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FBurdov%C3%A1&p=true&ga=1
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
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 PraF UK platné od 11.04.2016:
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
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 11.04.2016:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Pravnicka_fakulta/KritDocProf201
6_PRAFUK.pdf
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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/
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/
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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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