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Oponentský posudok 

k žiadosti o vymenovanie za profesora doc. JUDr. Miroslava Slašťana, PhD. na základe § 4 ods. 8 vyhlášky 

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

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v odbore 3. 4. 8. medzinárodné právo 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave som prijal 

poverenie byť oponentom v inauguračnom konaní doc. JUDr. Miroslava Slašťana, PhD. o vymenovanie za 

profesora v študijnom odbore 3.4.8. v odbore medzinárodné právo. V zmysle tohto poverenia som vypracoval 

oponentský posudok, ktorý sa zameral na posúdenie toho, či uchádzač spĺňa podmienky pre získanie titulu 

vysokoškolského profesora ustanovené v § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov. Vzhľadom na to som posúdil a hodnotil 

a) naplnenie podmienok stanovených Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu profesor, 

b) pedagogické pôsobenie uchádzača na vysokej škole, 

c) vedeckú tvorbu uchádzača, vrátane vytvorenia vedeckej školy, 

d) prepojenie vedecko-výskumnej činnosti s praxou a 

e) celkový profil uchádzača v kontexte získania titulu vysokoškolského profesora. 

 

Ad a )  Po formálnom preskúmaní podmienok, ktoré vyžadujú Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor môžem konštatovať, že uchádzač ich spĺňa  a to:   

a/ celkovú pedagogickú prax má 15 rokov a 10 mesiacov,  z toho prax docenta v trvaní 5 rokov a 9 

mesiacov (požadovaná min. tri roky),  keďže titul docenta získal v roku 2012  v študijnom odbore „medzinárodné 

právo“, 

b/ v publikačnej činnosti, kde prezentoval autorstvo piatich (5) vedeckých monografií AAB, 

pätdesiatichštyroch  (54) pôvodných vedeckých prác, z toho pätnásť (15) v zahraničí, troch (3) učebníc a dvoch 

(2) textov skrípt, pričom požadované je 1+45 (5) + 1. Uchádzač spĺňa výstupy kategórie atribútov „A“ akreditačnej 

komisie. Ohlasy na publikačnú činnosť predstavujú číslo 110, z toho v zahraničí 17. 

c/ vedeckú školu inauguranta predstavujú traja (3) doktorandi, ktorí ukončili štúdium a  získali titul 

„PhD“ a aktuálne je školiteľom dvoch (2) doktorandov. 

d/ z dokumentov priložených k žiadosti o inauguráciu vyplýva, že  bol riešiteľom (vedúci projektu) resp. 

spoluriešiteľom štrnástich (14) domácich i zahraničných grantových úloh rôznych kategórii 

Uchádzač splnil aj podmienku predloženia zoznamu mien piatich významných odborníkov zo zahraničia, z 

toho troch z iných štátov ako Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. 
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Ad b )  Pedagogické pôsobenie uchádzača je v súčasnosti spojené s Univerzitou Komenského, Právnickou fakultou, 

kde od 1.09. 2016 pôsobí na funkčnom mieste docenta na Katedre medzinárodného  práva a medzinárodných 

vzťahov na ustanovený týždenný pracovný čas (100%). Pedagogickú činnosť (prednášky, semináre, školiteľ 

diplomových prác, skúšajúci) vykonáva vo všetkých stupňoch a formách štúdia – magisterské štúdium 

a doktorandské štúdium so zameraním na medzinárodné právo. Pravidelne oponoval a oponuje dizertačné práce 

z medzinárodného a európskeho práva, viackrát bol členom habilitačných komisií. 

 Od roku 2010 pôsobil na ustanovený týždenný pracovný čas (100%) na Fakulte práva Paneurópskej 

vysokej školy. Pedagogickú činnosť (prednášky, semináre, školiteľ diplomových prác, skúšajúci) vykonával vo 

všetkých stupňoch a formách štúdia – bc. a  magisterské štúdium so zameraním na právo Európskej únie 

a medzinárodné právo. Výrazne sa podieľal na formovaní novej koncepcie výučby európskeho práva. 

 Okrem toho pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. I tu vykonával  

pedagogickú činnosť (prednášky, semináre, školiteľ diplomových prác, skúšajúci) vykonáva vo všetkých stupňoch 

a formách štúdia – bc. a magisterské štúdium so zameraním na  právo EU. Popri tom zabezpečoval i výučbu 

štátneho/ústavného práva SR a ústavného práva EU. 

 Pedagogicky pôsobí ako lektor Justičnej akadémie SR a vzdelávacích formách pre sudcov,   

prokurátorov so zameraním na právo EU a medzinárodné právo. Lektorky pôsobí v rámci Európskej justičnej 

vzdelávacej siete a Európskej akadémie práva.  

Jeho pedagogicko-vedecké pôsobenie sa odrazilo aj v tom, že sa stal členom odborovej komisie 

doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, ako aj 

člen odborovej komisie doktorandského študijného programu na Praf. UPJŠ v Košiciach.  

 

Ad c )  Inaugurant sa permanentne počas svojej doterajšej vedeckopedagogickej činnosti  zaoberá medzinárodným 

právom (verejným i súkromných), právom EU a čiastočne i ústavným právom (predovšetkým prienikmi práva EU 

s ústavným právom). Vedecké tvorba uchádzača sa pohybuje v inštitucionálno-organizačnom rámci 

medzinárodného práva, práva EU, ako aj jeho väzbami a ale i ich prepojeniami na vnútroštátny ústavný systém.  

Odborná  profilácia  v inštitucionálno-organizačnom  rámci   medzinárodného práva je  ukotvená 

predovšetkým do otázok primárneho a sekundárneho práva EU, súdneho systému EU a vzťahu práva EU 

k ústavným systémom členských štátov únie. Inaugurant analyzuje teoretické i praktické vertikálne vzťahy medzi 

únijným právnym poriadkom a ústavným systémom SR, komparatívne však i v širšom kontexte aktuálnych 

problémov vo vnútri EU. Ďalšou oblasťou jeho pozornosti je súdny systém EU a jeho efektívne fungovanie, ako aj 

otázky ochrany pred porušovaním práva EU. Prínosom pre poznanie mechanizmov fungovania EU je jeho podiel 

na analýze a výklade vzťahu unijného práva a vnútroštátneho práva SR, osobitne ústavného práva, pretože otázka 

vzťahu vnútroštátnej suverenity členského štátu EU a suverenity EU sa javí stále ako problémová. Samostatnou 

oblasťou jeho profilácie je inštitucionálny systém EU.   

Treťou oblasťou jeho záujmu sú parciálne otázky súdnictva SR. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa 

nevyhol ani otázkam ochrany práv a slobôd na európskej i národnej úrovni. 

Uchádzač svojimi zásadnými vedeckými prácami, ktoré prezentoval nielen na domácich vedeckých 

konferenciách, ale aj zahraničných vedeckých konferenciách.  

Uchádzač je nielen autorom vedeckých publikácií, školiteľom doktorandov, úspešným participantom 

vedeckých grantov, ale aj organizátorom vedeckého života prostredníctvom  konferencií.  
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Ad d )  Osobitne treba vyzdvihnúť prepojenie jeho vedeckého a pedagogického pôsobenia s praxou, ktoré realizuje 

lektorskou činnosťou najmä v Justičnej akadémii SR pri vzdelávaní sudcov, prokurátorov, ale i advokátov a pod. 

Príkladom prepojenia jeho vedeckého a pedagogického pôsobenia s praxou je znalecké pôsobenie (činnosť) 

v odbore medzinárodné právo, pre potreby rôznych orgánov a inštitúcií, osobitne súdov. Jeho odborná erudícia 

i jazyková vybavenosť dávajú predpoklady, aby v budúcnosti mohol pôsobiť za Slovenskú republiku v justičných 

orgánoch EU či Rady Európy. 

  

Ad e )  Uchádzača poznám osobne viac rokov, osobitne z môjho pôsobenia na Fakulte práva PEVŠ a  ako kolegu na 

PraF UK, ako výraznú vedeckú osobnosť, ktorej vystúpenia najmä na vedeckých konferenciách boli vždy prínosné 

pre ich celkový úspešný výsledok. Z osobnej spolupráce môžem vyzdvihnúť jeho korektnosť, zodpovednosť a 

slušnosť. Tieto  základné charakteristiky mi umožňujú záverečné pozitívne hodnotenie uchádzača o získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor.  

 

Záver 

Uchádzač v inauguračnom konaní pán doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. podľa môjho názoru spĺňa kritériá 

stanovené pre jeho vymenovanie za vysokoškolského profesora v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo. Je 

uznávanou osobnosťou ako vysokoškolský učiteľ i ako vedec s potrebnými ľudskými a morálnymi vlastnosťami a  

preto  

odporúčam, 

aby po úspešnom inauguračnom konaní bol vymenovaný za profesora v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné 

právo. 

 

V Bratislave, 25. 10.2018 

        


