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OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

Inauguračné konanie doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. za profesora v odbore 

3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva 

 

 

 Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. sa narodil 23.06.1964 v Bratislave. V rokoch 1988-

1993 absolvoval denné štúdium na Univerzite Komenského, Právnická fakulta, ktorú úspešne 

ukončil. V tom istom roku nastúpil ako doktorand na Katedre rímskeho práva tej istej 

Univerzity Komenského, kde v roku 1999 získal titul PhD. v odbore „Rímske právo“. V roku 

2002 získal titul „JUDr.“ na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte. V roku 2005 získal titul 

„docent“ na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte. V rokoch 1998-2015 pôsobil na 

Komenského Univerzite, Právnickej fakulte na Katedre právnych dejín a od 1.3.2015 je 

vedúcim Katedry rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného práva na Univerzite 

Komenského, Právnická fakulta.  

 

 Vedecký výskum je sústredený do oblasti rímskeho práva, ale aj cirkevného práva a 

najmä s dôrazom na prirodzené právo a základné ľudské práva. Z tohto pohľadu oceňujem 

vedecký projekt (VEGA) pod názvom Doktrína prirodzeného práva v teórii a tvorbe práva, jej 

vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv, ktorej výsledky boli predmetom 

vedeckej diskusie na konferencii v Bratislave 27.4. – 28.4.2012 a akcentované v kolektívnej 

publikácii R. Brtko – V. Čunderlík Čerbová – M. Nemec: Prirodzené právo – jeho vývoj 

a prvky v rímskom a v kánonickom práve, Bratislava: PF UK, 2014, počet strán 135. Azda 

netreba ani zdôrazňovať, že kontinentálne právne prostredie vyrástlo a stojí na základoch 

rímskeho práva a aj naďalej sa v ňom objavujú a uplatňujú prvky rímskeho práva. Rovnako 

netreba pripomínať, že kontinentálna spoločenská kultúra stojí na princípoch židovskej 

a kresťanskej kultúry. Stret tejto kultúry s inými kultúrami je tu a zápas či úspešnosť tejto 

kultúry prebieha a bude prebiehať aj v právnickej rovine. Nateraz možno konštatovať, že táto 

kultúra dala Európe veľmi veľa a priviedla ju k mnohým pozitívam, ktoré treba oceniť. Som 

presvedčený, že vedecký vývoj v tejto oblasti a jeho význam má veľkú budúcnosť. 



 

 Preto oceňujem, že aj najvýznamnejšie vedecké publikácie a konferencie sú zamerané 

práve na oblasť rímskeho práva (konferencie romanistov), kánonického práva (konferencie 

z kánonicko-právnej oblasti), štátneho práva voči cirkvám a náboženským spoločnostiam 

(konferencie cirkev a štát) a oblasť ľudských práv a slobôd (napr. Salzburg). 

 

 Dôležitým kritériom vedeckej úrovne je aj „vedecká škola“, ktorej prípadnú úspešnosť 

možno odmerať počtom doktorandov. V prípade docenta Nemca ide o 6 úspešných 

doktorandov za obdobie desiatich rokov (2007-2017). Vedecká škola sa nebuduje ani 

jednoducho, ani krátkodobo. Je to skutočne významný, ale aj dlhodobý proces, v ktorom sa 

prejaví vedecká a pedagogická pripravenosť školiteľa na národnej i medzinárodnej úrovni.  

 

V tejto oblasti konštatujem, že docent Nemec pracuje v pedagogickej oblasti už od ukončenia 

právnického vzdelania až doteraz. Celý jeho doterajší pracovný život je spätý s pedagogickou 

činnosťou. Menovaného a jeho vedeckú a pedagogickú úroveň vnímam dostatočne dlhodobo 

cez našu komunikáciu na pôde Slovenskej spoločnosti kánonického práva, cez jeho 

publikácie, vedecké a odborné prednášky v Spišskej Kapitule alebo inde a cez jeho študentov 

a osobitne cez úspešnosť jeho doktorandov. 

 

 Celkové hodnotenie: konštatujem, že Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., spĺňa 

podmienky pre vymenovanie za profesora v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. 

 

 

 

V Spišskom Podhradí 08.03.2019      Ján Duda 


