
Oponentský posudok 

v rámci inauguračného konania 

 

posudok vyhotovený v nadväznosti na žiadosť o vymenovanie za profesora 

(v ďalšom texte iba „žiadosť“) 

v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. 

(vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v ďalšom texte 

iba „vyhláška) 

podanú predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo 

strany uchádzačky 

  

doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. 

(v ďalšom texte aj „uchádzačka“ alebo „inaugurantka“) 

 

1.  Pedagogická činnosť uchádzačky: pedagogické pôsobenie uchádzačky sa spája 

s dvomi vysokoškolskými inštitúciami – Bratislavská vysoká škola práva (Paneurópska 

vysoká škola), Fakulta práva (2006-2010) a Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 

Katedra ústavného práva (2008-doteraz). Na terajšom pracovisku inaugurantka zabezpečuje 

výučbu vo všetkých jej formách predovšetkým zo študijných predmetov Ústavné právo SR 

I. a II., Štátoveda, , povinne voliteľného predmetu – Európske ústavné právo, ale aj 

z viacerých výberových predmetov, pričom až v troch z nich ponúka výučbu v anglickom 

jazyku. Z úrovne fakulty a katedry je jej pedagogická činnosť hodnotená pozitívne. Oceniť 

treba skutočnosť, že svoju pedagogickú i vedeckú erudíciu si sústavne zdokonaľuje 

absolvovaním pedagogicko-vedeckých, či prednáškovo-výskumných zahraničných 

pobytov, ktorých doposiaľ vykonala sedem (Belgicko, USA, Rakúsko, Grécko, Čína, 

Švédsko a Taliansko).  

2.  Vedecká činnosť uchádzačky: publikačné aktivity inaugurantky sa dotýkajú pomerne 

širokého okruhu ústavnoprávnych otázok a problémov, avšak v priebehu času sa postupne 

koncentrovali na problematiku územnej samosprávy, čoho potvrdením sú aj dve posledné 

monografické práce – Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (2018) a Priame 

prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy (2022). Obidve monografie 

potvrdzujú východiskovú premisu, podľa ktorej predpokladom vedeckého charakteru 

(prínosu) monografickej práce je aktuálnosť problematiky, ktorá je jej obsahom, originálny, 

prípadne netradičný, spôsob jej spracovania, ako aj zdôvodnenie návrhov možných riešení 

tých problémov, ktoré autorka považuje za prioritné z pohľadu vedného odboru, ale aj 

potrieb spoločensko-politickej praxe. Zmienené monografie vyznievajú v postupnosti od 

všeobecného ku konkrétnemu až špeciálnemu, čo možno ilustrovať na postoji autorky 

k problematike práva obce na samosprávu. Kým v prvej monografickej práci ho poníma 

stručne, v jeho základných atribútoch, v druhej ho analyzuje a špecifikuje z pohľadu jeho 

kľúčových prvkov, osobitne subjektu, za ktorý považuje obec ako spoločenstvo obyvateľov 

obce, poníma ho ako kolektívne právo, ale zároveň charakterizuje jeho prvky ako verejného 

práva. Osobitne poukazuje ako na realizácii tohto práva participujú obyvatelia obce, ktorí 

sú zdrojom i vykonávateľom verejnej moci v miestnych podmienkach. Špeciálnym, 



v zmysle vyššie uvedenej postupnosti, je autorkou predložené prepojenie práva obce na 

samosprávu s pozíciou mestských častí v Bratislave a Košiciach.  

     Inaugurantka je spoluautorkou dvoch učebníc (Ústavné právo – ústavný systém 

Slovenskej republiky, 2014, podiel 19%, Štátoveda, 2017, podiel 27%) a v podobe kapitol 

prispela do ďalších učebných textov (celkom v počte sedem). Uznávané sú obidve 

spomínané učebnica čoho potvrdením je aj ich častá citovanosť, a pozitívny je aj fakt, že sa 

využívajú nielen študentmi právnických fakúlt, či iných fakúlt, kde sa vyučuje ústavné 

právo, ale siaha po nich aj širšia odborná verejnosť. Uchádzačka sa zároveň prezentovala aj 

v tradičných vedeckých časopisoch z právnického prostredia Právník (jeden výstup v roku 

2010), Právny obzor (jeden výstup v roku 2012) a Justičná revue (jeden výstup v roku 

2018), ale aj, či hlavne, dvomi výstupmi v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Sciense alebo SCOPUS. Bohaté a obsahovo kvalifikované je aj jej 

zastúpenie v domácich i zahraničných konferenčných a nekonferenčných zborníkoch. 

     Publikačnú činnosť uchádzačky (celkom 76 výstupov) dopĺňajú aj početné ohlasy na ňu, 

ktorých je celkom 235, z nich v zahraničí 46 a z toho 16 predstavujú citácie registrované 

v citačných indexoch. 

     Vedecká škola inaugurantky pozostáva z vedenia jedného ukončeného doktoranda 

a dvoch úspešne študujúcich doktorandov. 

3.   Iné aktivity a činnosť uchádzačky: je členkou komisií pre obhajoby (resp. je 

oponentom) rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác. Znalosť vysokoškolského 

prostredia nad rámec bežnej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti preukazuje od 

roku 2019 ako prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium. Od roku 

2020 je externou poradkyňou sudcu na Ústavnom súde SR.  

4. Zhrnutie a z toho vyplývajúce odporúčanie: v zmysle doteraz uvedeného konštatujem, 

že doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. spĺňa požiadavky stanovené pre vymenovanie za 

profesorku v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.3) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Uchádzačka je komplexnou vedeckou osobnosťou rešpektovanou v domácom aj 

v medzinárodnom univerzitnom prostredí, aj preto po splnení súvisiacich požiadaviek 

a úkonov (t.j.,okrem iného, po prednesení inauguračnej prednášky so všetkými 

obligatórnymi prvkami formulovanými v § 5 ods. 9 vyhlášky), súhlasím , aby predsedovi 

Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bolo predložené 

odporúčanie schváliť návrh na vymenovanie doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. za profesorku 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3). 

Otázky oponenta 

1. Územná samospráva, osobitne samospráva obcí, prešla v čase Covid 19 ťažkou skúškou 

(podobná ju zrejme čaká aj počas začínajúcej energetickej krízy), ktorá mala dopad na 



jej každodenné fungovanie. Aké ponaučenie, resp. aký odkaz z tejto doby vyplýva pre 

legislatívu dotýkajúcu sa územnej samosprávy, ale aj pre územnú, osobitne obecnú, 

samosprávu z hľadiska jej ďalšieho pôsobenia ako formy verejnej moci? 

2. Obecná samospráva má svoj základ (aj) v ústavnom princípe demokracie. Ako v tejto 

súvislosti hodnotíte právny stav, keď obecné zastupiteľstvo (podobne ako zastupiteľstvo 

kraja, hoci pozícia týchto dvoch orgánov nie je z hľadiska obsahu našej otázky 

identická) je orgánom verejnej moci, ktorého činnosť nemožno ukončiť, napr. 

rozpustením, pred ukončením jeho volebného obdobia, a to ani v prípade, keď svojou 

opakovanou nečinnosťou (v zmysle neschopnosťou sa uznášať) ohrozuje chod obecnej 

samosprávy a plnenie je úloh? Aká je Vaša predstava o možnom riešení tejto situácie?  

 

Košice, 29.9.2022                                                      prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

  

 

 


