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Dňa 16. decembra 2020 sa mi dostalo cti byť menovaný predsedom Vedeckej rady 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Jeho Spektabilitou doc. JUDr. Eduardom 

Burdom, PhD., za oponenta v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, 

PhD. Na základe osobných skúseností a po oboznámení sa so zaslanými podkladmi 

i inauguračným spisom môžem konštatovať nasledovné.  

Uchádzačku poznám od roku 2005 z jej pôsobenia na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave, kde po magisterských štúdiách na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave absolvovala najskôr rigorózne a potom i doktorandské štúdium. Od 

toho času som ju vnímal ako skvelú pedagogičku, ktorá sa etablovala aj na vedeckom poli, a 

to najmä v oblasti právnej teórie. Popri obľúbenosti u ostatných pedagógov sa od začiatku 

tešila i priazni študentov, čo bolo zrejmé najmä z pravidelne konaných študentských ankiet. 

Uvedené je nevyhnutné zdôrazniť taktiež v kontexte skutočnosti, že vyučovala povinný 

predmet „Teória práva“. Okrem neho zabezpečovala aj výučbu originálneho povinne 

voliteľného predmetu „Združovacie právo“. Jej uznanie medzi kolegami možno ilustrovať i 

zastávaním funkcie prodekanky pre denné bakalárske a magisterské štúdium a sociálnu 

starostlivosť, do ktorej si ju vybrala taká osobnosť akou je prof. JUDr. Helena Barancová, 

DrSc. V roku 2016 sa napokon na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 

habilitovala a o štyri roky na to zmenila svoje pôsobisko, ktorým sa stala jej alma mater, 

Právnická fakulta Univerzity Komenského.  

O potrebnej erudícii uchádzačky vypovedá priložený zoznam obsahujúci viac ako 110 

položiek. Vo svojich monografiách, učebniciach či vedeckých článkoch sa doc. Gajdošová, 



popri teórii práva, venovala v najširšom možnom kontexte predovšetkým združovaciemu 

právu, problematike záujmovej samosprávy a histórii či súčasnému stavu právnických 

povolaní. Z uvedených tém je zrejmý široký záber vedeckého rozsahu, ktorý vyžaduje 

interdisciplinárne prepojenie jej odboru s odvetviami ústavného práva, správneho práva, 

občianskeho práva, právnych dejín atď. Výsledky jej výskumu sú navyše využiteľné aj 

v legislatívnej činnosti a aplikačnej praxi súdov i orgánov verejnej správy, a to predovšetkým 

na úseku všeobecnej vnútornej správy. Dopad jej osobnosti, skúseností a znalostí na súčasnú 

prax možno ilustrovať napríklad aj jej účasťou na spracovaní komentára k Občianskemu 

zákonníku. O uznaní uchádzačky vo vedeckej komunite zase vypovedá množstvo citačných 

ohlasov v dielach takých autorít, akými sú bezpochyby prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. a prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD.  

Svoje závery uchádzačka pravidelne prezentovala na mnohých zahraničných či 

domácich vedeckých konferenciách, na ktoré bola častokrát prizvaná i s pozvaným referátom, 

čo obdobne dokazuje jej erudíciu a schopnosti spracovať rôznorodé témy. Kontakty so 

zahraničnými kolegami potom prehlbovala na viacerých stážach či výskumných 

a prednáškových pobytoch, napríklad na univerzitách v Prahe, Brne alebo Petrohrade. Jej 

uznanie v zahraničí možno doložiť aj jej poverením vypracovať výskum na tému „Role of 

Civil Society in Policy-Making at Member State Level“. Táto úloha jej bola na základe 

požiadaviek Európskej komisie (The Directorate General for Employment, Social Affairs, and 

Inclusion of the European Commission) zverená prostredníctvom European Centre of 

Expertise.  

Pokiaľ ide o projektovú činnosť uchádzačky, zúčastnila sa riešenia viacerých grantov, 

a to či už z pozície členky riešiteľského kolektívu alebo zodpovednej riešiteľky. Konkrétne 

participovala na štyroch projektoch VEGA a troch projektoch APVV. Ako zodpovednej 

riešiteľke sa jej podarilo ukončiť s certifikátom o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projekt 

VEGA na tému „Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo 

verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch“. Aj pri jeho riešení doc. 

Gajdošová preukázala schopnosti prepojiť teoretické znalosti s legislatívno-aplikačnou 

praxou.  

O ďalších úspechoch uchádzačky detailne vypovedajú jednotlivé časti jej 

inauguračného spisu, ktorý ako celok hodnotím nanajvýš pozitívne. Všetky požiadavky totiž 

nielen splnila, ale mnohé z nich prekročila, čím potvrdila svoju pripravenosť a schopnosť 

profesijne zastať funkciu vysokoškolského profesora. Uvedené možno konštatovať aj vo 



vzťahu ku kritériám etickým, ktoré sú s profesorským stavom rovnako neoddeliteľne spojené. 

Na základe uvedeného môžem na záver s potešením odporučiť Vedeckej rade Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schválenie návrhu na vymenovanie doc. JUDr. 

Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. za profesorku v odbore Teória a dejiny štátu a práva.  

 

v Bratislave, 25. januára 2021 

 

       __________________________________ 

          prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

 


