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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania za profesora  

doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.,  

Dátum a čas: 14. 05. 2018 o 13.00 hod. 

Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

práva 

- preskúmanie splnenia kritérií platných na PraF UK v Bratislave   

pre vymenúvacie konanie 

  

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania  

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ďalej 

v súlade s článkom 13 ods. 2 Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014, schváleného 

Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave s názvom: „Zásady habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora  

na Univerzite Komenského v Bratislave“.  

      Členov inauguračnej komisie a oponentov, na základe uznesenia Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 03.05.2018, vymenoval 

predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 

Eduard Burda, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní za profesora  

doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., v študijnom odbore 3.4.3 ústavné právo: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

Pracovisko:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Pracovisko: Metropolitní univerzita v Prahe, Katedra právních disciplín a veřejné správy, 

Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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             Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom 

zasadnutí dňa 26.04.2018 schválila aj tému inauguračnej prednášky s názvom ,,Efektívne 

ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota“.  

 

      Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré  

jej ukladá vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014, a to:  

  

1.) Preskúmanie splnenia kritérií platných na Právnickej fakulte UK v Bratislave  

pre vymenúvacie konanie (čl. 13 ods. 2). 

2.) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za profesora 

(čl. 20 ods.1). 

 

K bodu 1.)  

 

      Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania 

vychádzala z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 4. 2014 a 

- z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej 

rade PraF UK v Bratislave dňa 3.3.2016 a nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.4.2016 a účinnosť dňom po 

nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK v Bratislave na získanie titulu 

profesor:  

 

a) Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

      Podľa čl. 6 kritérií fakulty – Pedagogická prax – sa vyžaduje, aby uchádzač  

o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobil v zmysle zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v rozsahu 50 % normatívom 

daného času kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent  

v študijnom odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

     Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné 

prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom 

študijnej literatúry (podľa čl. 7 ods. c).  

 

Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzač vykonáva pedagogickú činnosť na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte na plný úväzok, ako 

vysokoškolský učiteľ na Katedre ústavného práva a správneho práva v odbore ústavné právo, 

pričom od 01.04.2005 doteraz ako docent. Počas tejto doby zabezpečoval: od roku 2005-2010,  
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vedenie prednášok a seminárov zo študijných predmetov Ústavné právo Slovenskej republiky 

a Ústavné právo porovnávacie; od roku 2010 po súčasnosť, vedenie prednášok a seminárov zo 

študijných predmetov Ústavné právo Slovenskej republiky (povinný predmet) a Základy teórie 

ústavy (povinne voliteľný predmet).   

Podľa evidencie vedenej Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, inaugurant doposiaľ:  

-  ako školiteľ viedol 23 bakalárskych prác zo študijného predmetu Ústavné právo,  

-  ako školiteľ viedol 48 diplomových prác zo študijného predmetu Ústavné právo, 

- ako oponent oponoval  26 bakalárskych prác zo študijného predmetu Ústavné právo,  

- ako oponent oponoval  55 diplomových prác zo študijného predmetu Ústavné právo. 

 

V rámci svojej pedagogickej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach a na Katedre politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 

v Prešove (kde pôsobil v rokoch 1996-2007)  vytvoril učebné programy pre nasledovné študijné 

predmety: 

- Teória štátu a práva (študijný predmet zabezpečovaný Katedrou politológie 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1996);  

- Medzinárodné právo (študijný predmet zabezpečovaný Katedrou politológie 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1998); 

-  Základy teórie konštitucionalizmu, resp. od roku 2016  Základy teórie ústavy (povinne 

voliteľný študijný predmet zabezpečovaný Katedrou ústavného a správneho práva Právnickej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, 2011), 

- Volebné právo (výberový študijný predmet zabezpečovaný Katedrou ústavného 

a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2016). 

 

Taktiež sa v rámci svojej pedagogickej činnosti spolupodieľal na príprave učebných 

programov pre nasledovné študijné predmety zabezpečované Katedrou ústavného a správneho 

práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach: 

- Ústavné právo vybraných štátov Európy a USA (študijný predmet zabezpečovaný 

Katedrou štátneho a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ, 1990); 

- Ústavné právo porovnávacie (študijný predmet zabezpečovaný Katedrou ústavného 

a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ, 2005); 

- Ústavné právo Slovenskej republiky (povinný študijný predmet zabezpečovaný 

Katedrou ústavného a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ, 1990, 2005).   

 

 V súčasnosti pôsobí ako garant výučby študijných predmetov Základy teórie ústavy 

a Volebné právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zároveň pôsobí aj ako spolugarant 

výučby študijného predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky.  

 

V rámci doktorandského štúdia vytvoril učebné programy študijných predmetov 

Základy teórie konštitucionalizmu a Teória a prax legislatívy a tiež v rámci doktorandského 

štúdia garantuje výučbu študijných predmetov Základy teórie konštitucionalizmu a Teória 

a prax legislatívy a aj  zabezpečuje v rámci doktorandského štúdia vedenie konzultácií zo 

študijných predmetov Základy teórie konštitucionalizmu a Teória a prax legislatívy. 
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. 

V súčasnosti pôsobí ako spolugarant  študijného odboru 3.4.8 Medzinárodné právo 

doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a ako člen 

- odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 

v študijnom odbore  3.4.8 Medzinárodné právo,  

- odborovej komisie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave 

v študijnom odbore  3.4.3 Ústavné právo,  

- odborovej komisie doktorského študijného programu Teoretické právnické vedy 

Právnickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci. 

 

Na základe uvedených skutočností, prehľadu jeho pedagogickej činnosti, potvrdenia  

o vykonávaní pedagogickej činnosti a ostatného spisového materiálu týkajúceho sa jeho 

pedagogickej praxe možno konštatovať, že uchádzač  spĺňa požadované kritérium, pričom  

pedagogickú činnosť v odbore ústavné právo vykonáva ku dňu podania žiadosti viac ako 3 

roky. 

 

Hodnotiaci záver: uchádzač  splnil v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu profesor 

podľa čl. 6 – Pedagogická prax „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií  

na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

v požiadavke na pedagogickú prax. 

 

 

b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

      Podľa čl. 7 citovaných kritérií – Publikačná činnosť – je predpísané:  

- autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydanej  

v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore; 

- autorstvo  

buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných 

zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch 

(kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných 

časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých 

monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej 

monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu, 

alebo jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise alebo dvoch 

vedeckých   prác v zahraničných  alebo domácich časopisoch   registrovaných   v   databázach    

Web   of   Science alebo  SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác 

uverejnených v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN)  

v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED)  

a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD),  

z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú 

vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, 
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ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie  

čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu;  

- autorstvo 

aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch skrípt  alebo   

učebných   textov   (kategória   EPC:   BCI,   BCK).   Súhrnný   rozsah   strán  

v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly 

vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, 

kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH. 

 
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými 

autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný 

publikačný výstup uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek 

uvedených v predchádzajúcich bodoch. 

 

Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu 

profesor  vyžaduje   autorstvo   troch   vedeckých   publikácií   kategórie   atribútu   výstupov 

A  Akreditačnej komisie. 

 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplynul celkový počet evidovaných 

záznamov 99 (štatistika kategórií). Ide o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti: 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 

domácich vydavateľstvách (3) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (3) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (31) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (1) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (3) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(11) 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (1) 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (14) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (18) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 

 
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že uchádzač splnil a prekročil predmetné 

kritériá podľa čl. 7 – Publikačná činnosť. 

 

Uchádzač je autorom 1 vedeckej monografie (AAB01), 3 štúdií vedeckej monografie 

(ABB01-ABB03),  

70 pôvodných vedeckých prác:  
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  ADE01-ADE05; ADF01-ADF31; ADM01 (registrovaná v databáze SKOPUS); 

AEC01-AEC03; AED01, AED04, AED05, AED07, AED09, AED10, AED11 (pre účely 

„VK“ sa neberú do úvahy vedecké práce AED02, AED03, AED06, AED08 – nemajú 

recenzentov);  

ďalej je autorom pôvodných vedeckých prác: AFB01; AFC08, AFC09, AFC10, 

AFC11, AFC12, AFC13 AFC14, (pre účely „VK“ sa neberú do úvahy vedecké práce AFC01-

AFC7 – nemajú recenzentov); 

ďalej je autorom pôvodných vedeckých prác AFD07- AFD18, (pre účely „VK sa neberú 

do úvahy  AFD01-AFD06 – nemajú recenzentov); 

  ďalej je autorom pôvodných vedeckých prác ABD01-ABD03; 

z toho  15 je uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch (ADE01-ADE05, 

AEC01-AEC03, AFC08-AFC14.  

 

 Uchádzač je autorom aj dvoch vysokoškolských učebníc (ACB01, ACB02) a jedných 

skrípt (BCI01). 

Z výstupov publikačnej činnosti splnil autorstvo 4 vedeckých publikácií kategórie 

atribútu výstupov A Akreditačnej komisie: vedeckú  monografiu k právnym normám vydanú 

v cudzom jazyku (ABB03), vedeckú prácu evidovanú v medzinárodnej profesijnej databáze 

Scopus (ADM01), vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo 

zahraničnej konferencie, vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (AFC10, 

AFC14). 

 

 Súhrnný rozsah strán skrípt/učebných textov v publikačných kategóriách je 29 AH.  

 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

      Podľa čl. 8 kritérií fakulty, minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) 

vedeckých, pedagogických a odborných publikácií uchádzača. Nemôže ísť o autocitácie. 

 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Knižnica Právnickej fakulty UK, je v tejto databáze zaznamenaných  spolu 115 ohlasov,   

z toho 107 citácii (57 v  zahraničných publikáciách, 50 v domácich publikáciách)  

a 8 recenzií (v zahraničných publikáciách 4, v domácich publikáciách 4): 

 

Štatistika ohlasov (115): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (6) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (51) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (50) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (4) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (4) 

 

Uchádzač tým splnil požiadavku podľa čl. 8 na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK, resp. splnenie tohto kritéria 

niekoľkonásobne prekročil.  
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d) Vedecká škola 

 

      V zmysle čl. 9 kritérií fakulty, uchádzač by mal vychovať minimálne jedného 

doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

      

      Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzač vychoval 5 doktorandov, ktorí úspešne 

ukončili doktorandské štúdium s udeleným titulom a pripravuje (školí)  ďalších 2 doktorandov, 

pričom jeden už má vykonanú dizertačnú skúšku.  

 

Uchádzač tým splnil požiadavku stanovenú v čl. 9 kritérií fakulty – Vedecká škola,  

resp.  splnenie tohto kritéria prekročil. 

 

e) Riešenie grantových úloh 

 

      V zmysle čl. 10 kritérií fakulty, uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom 

minimálne 

a) dvoch ukončených grantových úloh alebo  

b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej školy. 

 

Toto kritérium uchádzač splnil a prekročil, nakoľko sa podieľal na riešení piatich 

úspešne ukončených grantových úloh (z toho 2x v postavení vedúceho projektov VEGA; 3x 

v postavení spoluriešiteľa projektov APVV, VEGA, APVV). 

V súčasnosti sa podieľa ako spoluriešiteľ na riešení jedného medzinárodného prioritného 

projektu.  

 

 

a) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor      

 

Podľa čl. 11 kritérií fakulty, uchádzač o získanie titulu profesor má predložiť  zoznam 

mien najmenej 5 významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako 

z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. 
 

      Zároveň s takto predloženým návrhom má uchádzač priložiť resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií v anglickom jazyku. 

 

      Uchádzač o získanie titulu profesor predložil zoznam mien piatich významných 

odborníkov zo zahraničia (traja z iných štátov ako Českej republiky), na posúdenie kvalitatívnej 

stránky jeho publikácií a zároveň  priložil v anglickom jazyku resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií, čím splnil aj čl. 11 kritérií fakulty.  
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ZÁVER: 

 

      Uchádzač splnil a prekročil kritériá na získanie titulu profesor podľa platnej úpravy 

„Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na získanie titulu profesor  

v plnom rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 

 

 

K bodu 2.)  

      

      Stanovisko inauguračnej komisie pre Vedeckú radu univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie  

za profesora.  

 

Podľa čl. 20 vnútorného predpisu 7/2014 schváleného Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave s názvom „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ vypracovala 

inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania za profesora doc. JUDr. Ladislava 

Orosza, CSc., nasledovné stanovisko: 

 

Zoznam členov inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., predseda komisie; 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., člen komisie; prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., člen komisie; 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., člen komisie. 

 

Prezencia z rokovania komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  

 

A.) Zoznam podkladov – inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe 

nasledovných podkladov: 

 

1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky, 

resp. Vnútorného predpisu UK č. 7/2014), 

2.) osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,  

b) o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, c) osvedčenej kópii dekrétu, ktorým bol 

udelený titul docent, 

3.) prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, 

4.) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore 3.4.3. 

ústavné právo s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií a citácií 

Univerzity Komenského v Bratislave s vyznačením desiatich najvýznamnejších prác 

a ôsmich najvýznamnejších ohlasov, odovzdaných v písomnej forme ako  

aj na pamäťovom kľúči, 

5.) zoznamu vyriešených vedeckovýskumných úloh a správ o nich, 
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6.) zoznamu ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, 

7.) charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov, 

8.) súboru všetkých prác a ohlasov, 

9.) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov, 

10.) dokladov o vlastnej vedeckej škole, 

11.) zoznamu zahraničných odborníkov, 

12.) zoznamu publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku pre zahraničného posudzovateľa, 

13.) súboru najvýznamnejších separátov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku pre 

zahraničného posudzovateľa. 

 

B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  

 

Inauguračná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky  

sú vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 

 

           Podklady, vypracované osobne uchádzačom, sú ním vlastnoručne podpísané, pričom 

správnosť uvedených údajov  v predložených podkladoch sú potvrdené a podpísané doc. JUDr. 

Gabrielou Dobrovičovou, CSc., dekankou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

  Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými 

záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej databázy (UK v 

Bratislave) publikácií a citácií a je hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali členovia 

inauguračnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov 

uvedených v zozname publikačnej činnosti. Inauguračná komisia po tomto overení konštatuje, 

že kategorizácia publikácií je vykonaná správne, v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva 

o evidencii a registrácii publikačnej činnosti.  

    

   Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatuje, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií je kvalitná a hodnoverná.  

 

 

C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií  

 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim 

fakultné kritériá, sú: „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované v jej vedeckej rade 

dňa 3.3.2016, nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo VR UK v Bratislave 11.4.2016 

a účinnosť dňa 12.4.2016 (dňom po nadobudnutí platnosti). 

 

- Čl. 6  Pedagogická prax 

Uchádzač  splnil  kritérium na získanie titulu profesor podľa čl. 6 (Pedagogická prax) 

„Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
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vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ v požiadavke na pedagogickú prax (viď. – 

Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti z januára 2018 a 

Potvrdenia o vykonávaní pedagogickej činnosti zo dňa 01.03.2018).  

Z predloženého inauguračného spisu je preukázané, že uchádzač o získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobil v študijnom odbore 3.4.3. ústavné 

právo viac ako tri roky od získania titulu docent (prax 19 rokov). Má uzatvorený 

s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach pracovný pomer na plný úväzok ako 

vysokoškolský učiteľ na Katedre ústavného práva a správneho práva od 01.04.2005 doteraz,  

na funkčnom mieste docent.  

 

      Čl. 7  Publikačná činnosť 

      Uchádzač  splnil a niekoľkonásobne prekročil kritérium fakulty na získanie titulu 

profesor podľa čl. 7 (Publikačná činnosť). Je autorom  4 vedeckých  monografií, 70 pôvodných 

vedeckých prác, z toho 15 je uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch, je 

autorom 2 vysokoškolských učebníc a 1 skrípt. Z výstupov publikačnej činnosti splnil 

autorstvo 4 vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov A Akreditačnej komisie, súhrnný 

rozsah skrípt/učebných textov je 29 AH (viď. predložený Zoznam pôvodných publikovaných 

vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ich ohlasov – výpis z univerzitnej databázy 

– v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e).   

 

- Čl. 8  Ohlasy na publikačnú činnosť 

      Uchádzač splnil a viacnásobne prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor 

podľa čl. 8 (Ohlasy na publikačnú činnosť). 

      

Vo výpise z univerzitnej databázy publikácií a citácií je zaznamenaných spolu 115 

ohlasov, z toho 107 citácií (v zahraničných publikáciách 57, domácich publikáciách 50) a 8 

recenzií (4 v zahraničných publikáciách a 4 v domácich publikáciách (viď. predložený Zoznam 

pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ich ohlasov – 

výpis z univerzitnej databázy – v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e).   

 

        Uchádzač predložil zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na jeho vedeckú 

činnosť spolu s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) a f) 

(vnútorný predpis č. 7/2014)  a to: 

- aktívnu účasť na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a seminároch 

- účasť na zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch, 

- členstvo vo vedeckých radách zahraničných vedeckých časopisov 

- organizáciu domácich a zahraničných  vedeckých konferencií 

- legislatívnu činnosť 

- sudcovskú činnosť na Ústavnom súde SR 

 

      Podklady sú predložené v inauguračnom spise v zmysle vnútorného predpisu  

č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. g).  
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      V inauguračnom spise bola uchádzačom predložená aj stručná a výstižná  

charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov v zmysle vnútorného 

predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. h). 

 K inauguračnému spisu bola taktiež priložená aj osobitná príloha v tlačenej podobe 

a na elektronickom médiu podľa vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. i) – súbor 

všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác 

v odbore s uvedením ohlasov. 

 

 Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice a učebné texty tvoria ďalšiu 

osobitnú prílohu, dodanú v originálnej verzii, v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 

ods. 2 písm. j). 

 

- Čl. 9 Vedecká škola   

      Uchádzač splnil a prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 9 

(Vedecká škola). 

      Vychoval piatich doktorandov, ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium 

s udeleným titulom a pripravuje ďalších dvoch doktorandov, z ktorých jeden už má vykonanú 

dizertačnú skúšku (viď. predložené doklady v inauguračnom spise v zmysle vnútorného 

predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. k)).  

 

- Čl. 10 Riešenie grantových úloh 

      Uchádzač splnil a prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 10 

(Riešenie grantových úloh). 

     Podieľal sa na riešení piatich ukončených grantových úloh, vo dvoch bol vedúci 

projektov a v troch  spoluriešiteľom projektov a v súčasnosti je spoluriešiteľom jedného 

prebiehajúceho medzinárodného projektu (viď. predložené podklady v inauguračnom spise 

v zmysle  vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. f)).  

 

- Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor 

      Uchádzač splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 11 (Posúdenie 

medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor). 

      Predložil zoznam mien piatich významných odborníkov zo zahraničia na posúdenie 

kvalitatívnej stránky jeho publikácií a zároveň priložil v anglickom jazyku resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií (viď. predložené podklady v inauguračnom spise 

v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014).  

 

     D) Záver o splnení kritérií – stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

      Uchádzač splnil a prekročil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

      Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesora v plnom rozsahu, vo 

všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia jednomyseľne prijala 

záver, že uchádzač o vedeckopedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá,  



 12 

resp. podmienky na získanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. 

Konštatuje, že uchádzač, doc. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. spĺňa všetky pedagogické, 

vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

 

Vzhľadom k tomu, inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní   

a vykonať inauguračnú prednášku. 

 

 

 

 

 

 

Predseda:   

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

 

.................................................................................................................................................  

 

 

Členovia: 

  

prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

 

................................................................................................................................................... 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

 

.................................................................................................................................................. 

   

 

 

V Bratislave 14.05.2018. 

 

 


