
 

1 
 

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: Ústavné právo 
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:           2017-11108/32837:13-15A0 
 
obsahované vymedzenie:  
Odbor habilitačného a inauguračného konania „Ústavné právo“ zahŕňa nasledujúce 
segmenty  v oblasti ústavného práva (vedy ústavného práva) a vzdelávania v študijnom 
odbore právo a to najmä: 

- Štátoveda v právnom kontexte 
- ústavné právo Slovenskej republiky 
- vzťah ústavného práva k iným právnym odvetviam právneho poriadku Slovenskej 

republiky, najmä k správnemu právu a trestnému právu 
- vzťah ústavného práva Slovenskej republiky a medzinárodného práva 
- vzťah ústavného práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie 
- medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a základných slobôd 
- komparatívne ústavné právo (porovnávanie ústavných systémov a ich jednotlivých 

inštitútov v rôznych štátoch, s dôrazom na štáty založené na princípoch demokracie 
a právneho štátu, kam patria najmä členské štáty Európskej únie a Rady Európy) 

- vzťah ústavného práva k iným spoločenskovedným disciplínam, najmä politológii 
 
Ústavné právo reguluje najvýznamnejšie spoločenské vzťahy vo vnútri štátu, týkajúce sa 
najmä organizácie a fungovania verejnej moci (problematika deľby a zodpovednosti moci) a 
základov vzťahu medzi verejnou mocou a jednotlivcom (problematika základných práv a 
slobôd). 
 
Objektom skúmania Ústavného práva je organizácia a fungovanie verejnej moci vo vnútri 
štátu, najmä deľba moci na horizontálnej úrovni (forma vlády) i vertikálnej úrovni (štátne 
zriadenie). Konkrétne ide osobitne o kreáciu najvyšších štátnych orgánov Slovenskej 
republiky (Národná rada, prezident, vláda či Ústavný súd), ich právomoci, pôsobnosť a 
vzájomné vzťahy. Taktiež ide aj o otázky spojené s existenciou a fungovaním priamej 
demokracie. Predmetom skúmania je však aj štátny režim, konkrétne rôzne metódy výkonu 
verejnej moci, ktoré štátny režim definujú. 
 
Z hľadiska prameňov sú, popri Ústave Slovenskej republiky ako právnom základe štátu, 
predmetom skúmania aj ústavné zákony, ďalšie vnútroštátne právne predpisy a 
medzinárodné zmluvy vecne pokrývajúce matériu ústavného práva. Osobitné miesto však 
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patrí rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá interpretačne 
dotvára zo svojej podstaty veľmi všeobecný a vysoko abstraktný text ústavných noriem. 
Okrem rozhodovacej činnosti Ústavného súdu je, predovšetkým v rámci skúmania vzťahov 
medzi verejnou mocou a jednotlivcom, predmetom skúmania aj rozhodovacia činnosť 
Európskeho súdu pre ľudské práva. Pozornosť je taktiež venovaná aj identifikácii a skúmaniu 
ústavných zvyklostí, ktoré rovnako predstavujú prameň ústavného práva, ktorý navyše stále 
viac naberá na význame. 
 
Predmet skúmania sú aj ústavné systémy a ich jednotlivé inštitúty (napr. sústava najvyšších 
štátnych orgánov či režim ochrany základných práv a slobôd) v iných štátoch, predovšetkým 
členských štátoch Európskej únie a Rady Európy. Komparatívne skúmanie ústavných 
systémov a ich jednotlivých inštitútov následne umožňuje navrhovanie vhodných riešení pre 
ústavný systém Slovenskej republiky, čím odbor „Ústavné právo“ súčasne zabezpečuje 
želané prepojenie akademického prostredia a právnej (a rovnako aj politickej) praxe. 
 
Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Ústavné právo“ zahŕňajú  najmä 
teóriu práva, správne právo, trestné právo, štátovedu, politológiu či sociológiu.  
 
 
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. Ľubor Cibulka, CSc. 
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
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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. Ľubor Cibulka, CSc. 
Odkaz na VUPCH: https://liveuniba-
my.sharepoint.com/personal/muransky6_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso
nal%2Fmuransky6%5Funiba%5Fsk%2FDocuments%2Fcibulka%2FvskDokument%2DCibul
ka%5FVUPCH%5FSK%20%282%29%2Ehtml&parent=%2Fpersonal%2Fmuransky6%5Funi
ba%5Fsk%2FDocuments%2Fcibulka&ga=1 
 
Odkaz na VTC: https://liveuniba-
my.sharepoint.com/personal/muransky6_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso
nal%2Fmuransky6%5Funiba%5Fsk%2FDocuments%2Fcibulka&ga=1 
 
 
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 
Odkaz na VUPCH: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditcia-
AkreditnradaPrafUKmaterily/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%2FPr%C3%A1vo%20Eur%C3%B3p
skej%20%C3%BAnie%2FVupch%20a%20vtc%2FStr%C3%A9my&p=true&ga=1 
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditcia-
AkreditnradaPrafUKmaterily/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%2FPr%C3%A1vo%20Eur%C3%B3p
skej%20%C3%BAnie%2FVupch%20a%20vtc%2FStr%C3%A9my&p=true&ga=1 
 
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
Odkaz na VUPCH: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Domin_VUPCH_SK.html 
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditcia-
AkreditnradaPrafUKmaterily/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%2F%C3%9Astavn%C3%A9%20pr
%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FDomin&p=true&ga=1 
 
doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 
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Odkaz na VUPCH: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Hodas_VUPCH_SK.html 
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditcia-
AkreditnradaPrafUKmaterily/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%2F%C3%9Astavn%C3%A9%20pr
%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FHod%C3%A1s&p=true&ga=1 
 
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
Odkaz na VUPCH: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2022/Trellova_VUPCH_SK.html 
Odkaz na VTC: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PraFAkreditcia-
AkreditnradaPrafUKmaterily/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%2F%C3%9Astavn%C3%A9%20pr
%C3%A1vo%2FVT%C4%8C%2FTrellov%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: 
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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/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2016/ 
Rok 2017 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2017/ 
Rok 2018 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2018/ 
Rok 2019 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2019/ 
Rok 2020 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2020/ 
Rok 2021 
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https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2021/ 
Rok 2022 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-
konania/vymenuvacie-konania-2022/ 
 
Habilitačné konania: 
Rok 2016 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2016/ 
Rok 2017 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2017/ 
Rok 2018 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2018/ 
Rok 2019 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2019/ 
Rok 2020 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2020/ 
Rok 2021 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konania-2021/ 
Rok 2022 
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-
konanie-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/ 
 
 


