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: Pracovné právo
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
2020/20:1866-OAC
obsahované vymedzenie:
Odbor habilitačného a inauguračného konania „Pracovné právo“ zahŕňa nasledujúce
segmenty v oblasti pracovného práva (vedy pracovného práva) a vzdelávania v študijnom
odbore právo a to najmä:
- Pracovné právo
- Právo sociálneho zabezpečenia
- Zdravotné právo
- vzťah pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia k iným právnym
odvetviam právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä k občianskemu právu a
správnemu právu,
- vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a medzinárodného práva
- vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie
- vzťah pracovného práva k iným spoločenskovedným disciplínam, najmä sociológii,
psychológii a ekonomickým vedám
Pracovné právo reguluje spoločenské vzťahy pri realizácii závislej práce, týkajúce sa najmä
ochrany subjektov pracovnoprávnych vzťahov, organizácie a regulácie pracovnoprávnych
vzťahov, kontroly dodržiavania práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ako
aj fungovania orgánov štátu s pôsobnosťou pre pracovnoprávne vzťahy. Základnou úlohou
pracovného práva v kontexte súčasného hospodárskeho poriadku Európy a sveta je
optimalizácia vzťahu medzi výrobnými faktormi práce a kapitálu tak, aby tento vzťah
zodpovedal potrebám kapitálu a súčasne nebol v rozpore s ľudskou dôstojnosťou
zamestnancov.
Objektom skúmania Pracovného práva je oblasť individuálneho pracovného práva a oblasť
kolektívneho pracovného práva. Treťou oblasťou, ktorá prislúcha do predmetu pracovného
práva, je právna úprava služieb zamestnanosti. Oblasť individuálneho pracovného práva
tvoria individuálne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikajúce pri výkone
závislej práce. Druhou oblasťou predmetu pracovného práva je kolektívne pracovné právo,
ktoré pôsobí vo vzťahu k individuálnemu pracovnému právu ako ochranný mechanizmus.
Zahrňuje právne vzťahy medzi zástupcami zamestnancov, príp. ich združeniami a
zamestnávateľom. Treťou oblasťou prislúchajúcou do predmetu pracovného práva je právna
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úprava služieb zamestnanosti, t.j. vzťahov, ktoré vznikajú pri realizácii práva fyzických osôb
na prácu. Aj vzťahy vznikajúce najmä medzi fyzickými osobami a príslušnými úradmi práce
ako aj vzťahy vznikajúce medzi príslušnými úradmi práce a zamestnávateľmi sú
pracovnoprávnymi vzťahmi, aj keď majú verejnoprávny charakter.
Pracovné právo ako samostatné odvetvie právneho poriadku, ktoré je výnimočné svojou
hybridnou povahou, tvorenou súkromnoprávnymi i verejnoprávnymi prvkami, je výnimočné
aj vo výpočte a definícii jeho formálnych prameňov. Patria sem normatívne právne akty;
kolektívne zmluvy; vnútropodnikové normatívne akty; technické normy; dobré mravy;
medzinárodne zmluvy; právne záväzné akty Európskej únie.
Predmet skúmania sú pracovnoprávne inštitúty iných krajín (predovšetkým členských
štátoch Európskej únie a Rady Európy), ako aj ich realizácia v aplikačnej praxi. Komparatívne
skúmanie právnej úpravy, ako realizácie pracovnoprávnych inštitútov umožňuje
navrhovanie vhodných riešení pre právnu reguláciu týchto vzťahov aj v rámci vnútroštátnej
úpravy Slovenskej republiky. Pracovné právo je živý odbor, ktorý azda najviac ovplyvňujú
spoločenské zmeny. Prepojenie akademického prostredia a aplikačnej praxe je
nevyhnutných predpokladom správneho a želaného fungovania trhu práce.
Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Pracovné právo“ vrátane práva
sociálneho zabezpečenia a zdravotného práva zahŕňajú najmä občianske právo, správne
právo, psychológiu, politológiu či sociológiu, ako aj ekonomické vedy.
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. Marek Števček, PhD.
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
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doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.
doc. JUDr. Mikuláš Krippel, 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. Marek Števček, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Stevcek_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%2FPracovn%C3%A9%20pr%C3%A
1vo%2FVT%C4%8C%2F%C5%A0tev%C4%8Dek&p=true&ga=1
prof. JUDr. Mária Srebalová, 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%2030%
5F05%5F2022%2Fbakal%C3%A1rske%20programy%2FbPRV17%5FbPRVx17%20Pr%C3%A
1vo%2FVUPCH%20a%20VTC%2FSrebalov%C3%A1%20M%C3%A1ra%2FSrebalov%C3%A
1%5FVUPCH%5FSK%2Ehtml&parent=%2Fsites%2FPraFAkreditcia%2DAkreditnradaPrafU
Kmaterily%2FZdielane%20dokumenty%2FAkredit%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%2
0UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2030%5F05%5F2022%2Fbakal%C3%A1rske%2
0programy%2FbPRV17%5FbPRVx17%20Pr%C3%A1vo%2FVUPCH%20a%20VTC%2FSrebal
ov%C3%A1%20M%C3%A1ra&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%2030%
5F05%5F2022%2Fbakal%C3%A1rske%20programy%2FbPRV17%5FbPRVx17%20Pr%C3%A
1vo%2FVUPCH%20a%20VTC%2FSrebalov%C3%A1%20M%C3%A1ra&p=true&ga=1
doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Novakova_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
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%C4%8Dn%C3%A1%20rada%20Praf%20UK%20materi%C3%A1ly%2FZasadnutie%2008%
5F07%5F2022%2FDoktorandsk%C3%A9%20programy%2FPracovn%C3%A9%20pr%C3%A
1vo%2FVT%C4%8C%2FNov%C3%A1kov%C3%A1&p=true&ga=1
doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Mackova_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%2FPracovn%C3%A9%20pr%C3%A
1vo%2FVT%C4%8C%2FMackov%C3%A1&p=true&ga=1
doc. JUDr. Mikuláš Krippel, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Krippel_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%2FPracovn%C3%A9%20pr%C3%A
1vo%2FVT%C4%8C%2FKrippel&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:
4

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

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
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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/
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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