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Problematiku spracovanú autorom možno považovať v súčasnom období za  

spoločensky aktuálnu, ktorej vedecké skúmanie môže významne prispieť k riešeniu problémov 

súvisiacich s danou problematikou. Ide o tému v rámci práva sociálneho zabezpečenia, ktoré 

v systéme práva malo a vzhľadom na legislatívny vývoj aj má osobitné postavenie. 

Z legislatívneho hľadiska sa právo sociálneho zabezpečenia vyvíja v troch systémoch – 

poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci. Jednou 

z najdôležitejších častí sociálneho práva je poisťovací systém, pričom ďalšie systémy ho 

dopĺňajú, resp. vypĺňajú „medzery“ v sociálnom zabezpečení.  

V rámci sociálno-poisťovacích právnych vzťahov jedným z jeho piatich typov je 

dôchodkové poistenie, ktoré predstavuje zabezpečovací nástroj v prípade staroby, invalidity 

a straty živiteľa rodiny. A práve problematike straty živiteľa rodiny, ako sociálnej udalosti 

podmieňujúcej vznik nároku na dávku dôchodkového poistenia, ktoré z hľadiska sociálno-

poisťovacích právnych vzťahov zaujíma osobitné postavenie, sa autor venuje v rámci 

habilitačnej práce.  

Problematika práva sociálneho zabezpečenia nie je častá v rámci habilitačného konania 

a aj z tohto dôvodu výber témy a jej spracovanie hodnotím pozitívne. 



Pri spracovaní témy autor vychádzal z hlavných metód vedeckej práce, najmä z metódy 

analýzy a syntézy, ktoré uplatnil v jednotlivých častiach práce a použil aj metódu historickú za 

účelom hlbšej analýzy danej problematiky.    

Predložená habilitačná práca z hľadiska systematiky okrem úvodu a záveru je rozdelená 

do jedenástich kapitol. V prvých troch kapitolách autor venuje pozornosť postaveniu 

vdovského/vdoveckého dôchodku v rámci vecného rozsahu dôchodkového poistenia, 

poukazuje na jeho význam z hľadiska realizácie ústavného práva na primerané hmotné 

zabezpečenie pri strate živiteľa rodiny a analyzuje vývoj jeho právnej úpravy. 

V ďalších častiach autor veľmi podrobne analyzuje podmienky nároku na tento druh 

dôchodku, objasňuje spôsob určenia jeho sumy ako aj súbeh nárokov na výplatu 

vdovského/vdoveckého dôchodku s inými dávkami v rámci vecného rozsahu dôchodkového 

poistenia u tej istej fyzickej osoby. Osobitnú pozornosť autor venuje problematike procesných 

ako aj zodpovednostných dávkových vzťahov tohto druhu dôchodku. 

V poslednej jedenástej kapitole sa autor venuje problematike koordinácie dávok 

dôchodkového poistenia v nariadeniach Európskej únie s poukazom na ich uplatňovanie 

v rámci platnej legislatívnej úpravy ako aj v rámci aplikačnej praxe.  

V záverečnej časti habilitačná práca obsahuje závery k jednotlivým kapitolám, 

v ktorých autor zaujíma vlastné stanovisko k jednotlivým problémom a v niektorých prípadoch 

predstavuje aj návrhy de lege ferenda. Kvalite habilitačnej práce by prospelo zaradenie záverov 

priamo do každej kapitoly. 

Cieľ, ktorý si autor habilitačnej práce stanovil -  detailnú analýzu právnej úpravy 

vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku v systéme dôchodkového poistenia SR 

dosiahnuť prostredníctvom výkladu jednotlivých zákonných ustanovení, predstavením a 

komentovaním súdnych rozhodnutí, prostredníctvom uvádzania názorov právnej vedy v oblasti 

sociálneho zabezpečenia, ponúknutím praktických názorných príkladov, tabuliek, štatistík a 

realizáciou výpočtov sumy vdovského dôchodku v rôznych situáciách – splnil. Z takto 

vymedzeného cieľa badať záujem o prepojenie odborných poznatkov a vedeckého prístupu 

spracovania so skúsenosťami aplikačnej praxe. Pri tejto príležitosti treba pozitívne hodnotiť 

vzájomnú súvzťažnosť teoretických a praktických aspektov pri spracovaní danej problematiky. 

Kvalite habilitačnej práce určite prospelo skúmanie čiastkových problémov daných 

dávok sociálno-poisťovacích právnych vzťahov v nadväznosti na konfrontáciu vnútroštátneho 



právneho poriadku s právom obsiahnutým v medzinárodných dohovoroch a nadnárodnom 

práve Európskej Únie. Habilitačná práca v rámci sociálneho zabezpečenia je prínosom 

z hľadiska teórie ako aj aplikačnej praxe.  

Pokiaľ ide o formálnu stránku habilitačnej práce, práca je písaná zrozumiteľne, 

gramaticky správne s relatívne vysokým počtom  literárnych prameňov. V tejto súvislosti treba 

poznamenať, že predložená habilitačná práca podstatne prekračuje odporúčaný rozsah tohto 

druhu práce, avšak vzhľadom na to, že ide o odporúčaný rozsah, toto prekročenie neznižuje 

hodnotu predloženej habilitačnej práce. Pokiaľ ide o tabuľky, štatistické údaje, príklady, tieto 

mohol autor uviesť v rámci príloh. 

Záverom treba podotknúť, že podľa protokolu o kontrole originality je práca zhodná 

s inými prácami a to vzhľadom na jej rozsah len 10,54 %, čo svedčí o tom, že ide o originálne 

dielo v tejto oblasti. 

V rámci obhajoby habilitačnej práce sa habilitant vyjadrí k primeranosti potlačenia 

princípu ekvivalencie princípom solidarity pri určení maxima vymeriavacieho základu na účely 

platenia poistného na sociálne poistenie a maxima pri výmere základných dávok dôchodkového 

poistenia, resp. ostatných dávok sociálneho poistenia. 

 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného posudku odporúčam posudzovanú prácu prijať 

na habilitačné konanie a po jeho úspešnom absolvovaní udeliť Mgr. Mikulášovi 

Krippelovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore pracovné právo. 
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