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Oponentský posudok pre inauguračné konanie doc. JUDr. Lívii Trellovej, PhD. 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave zo dňa 23. júna 2022 a následného vymenovania za oponenta v inauguračnom 

konaní doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko–pedagogických titulov docent 

a profesor ako aj kritérií určených internými aktami riadenia Univerzity Komenského a aj jej 

Právnickej fakulty si dovoľujem predložiť nasledovný oponentský posudok zameraný na 

zhodnotenie jednak pedagogickej činnosti inaugurantky a jednak jej vedecko-výskumnej 

aktivity s celkovým zhodnotením. 

 

A. Pedagogická činnosť inaugurantky. 

Pedagogickú činnosť inaugurantky poznám z osobných skúseností z jej pôsobenia na 

Bratislavskej vysokej škole práva a neskôr jej právnej pokračovateľky Paneurópskej vysokej 

školy. Patrila tu ako začínajúci vysokoškolský pedagóg ku „kmeňovým“ učiteľom, čo si 

vyžadovalo až trojnásobné majstrovstvo. Prvé vôbec zvládnuť profesiu, ktorú si vybrala ako 

životné povolanie a pri tom nemala žiadne praktické skúsenosti s učením na vysokej škole. 

Druhé si vyžadovalo aktivitu osobnej angažovanosti v ešte len rodiacom sa kolektíve 

začínajúcej vysokej školy, ktorá nemala ešte vytvorené „zachodené“ metódy a systém výučby. 

Tretie bolo spojené s minimálnym počtom interných zamestnancov – učiteľov, čo vyžadovalo 

nielen mimoriadne pedagogické ale aj organizačné úsilie a obetu. S odstupom času môžem 

konštatovať, že všetky tieto tri výzvy na získanie učiteľského remesla v neštandardných 

podmienkach zvládla a stala sa dôležitou súčasťou rodiaceho sa Ústavu verejného práva na 

Bratislavskej vysokej škole práva, čo jej zároveň vytvorilo predpoklady k tomu, aby sa rýchlo 

a kreatívne etablovala aj v prostredí verejnoprávnej univerzity. 

 

Do kolektívu vysokoškolských učiteľov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v jej druhom a zároveň ostatnom univerzitnom priestore sa zaradila v čase generačnej obmeny 

s tým, že práve na nej a na jej  kolegov – vrstovníkov sa prenesie bremeno zodpovednosti za 

ďalší vývoj katedry ústavného práva. O tom, že sa jej to podarilo, najlepšie svedčí dosiahnutie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a jej odôvodnená účasť v tomto inauguračnom konaní. 
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Už teraz možno povedať, že sa stala súčasťou veľmi životaschopnej a ambicióznej katedry 

s výraznými rodiacimi sa osobnosťami nielen v štátovednej ale aj ľudskoprávnej časti 

dvojjediného ústavného práva. 

 

V rámci tohoto kolektívu sa aktívne zapojila aj do tvorby vysokoškolských učebníc, 

ktoré predstavujú aj symbolické odovzdávanie štafety medzi staršou a strednou generáciou 

ústavných právnikov na Univerzite Komenského v Bratislave. Osobitne by som vyzdvihol jej 

spoluautorstvo pri prvom vydaní učebnice Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej 

republiky) a Štátoveda. Rovnako tak treba oceniť aj jej dve samostatné kapitoly v učebnici 

Ústavné právo z roku 2019, v ktorých profituje nielen zo svojej ťažiskovej vednej oblasti, a to 

„územnej samosprávy“ ale popasovala sa tiež aj s Orgánmi ochrany práva. 

 

Z prehľadu učebnicovej tvorby autorky vyplýva, že ťažiskovým učebným predmetom 

jej pedagogického pôsobenia je ústavné právo, pričom okrem územnej samosprávy sa osobitne 

zameriava aj na teóriu a prax legislatívy, orgány ochrany práva ale tiež vedie úspešne aj 

semináre s nadčasového projektu interkatedrovej výučby povinného predmetu Ochrany 

základných práv. 

 

B. Vedeckovýskumná aktivita inaugurantky. 

Vedeckovýskumná aktivita inagurantky je vecne zameraná na oblasť územnej 

samosprávy. V ústavnoprávnom rozmere sa tejto problematike v súčasnosti venujú na 

Slovensku „až“ dvaja ústavní právnici, čo na jednej strane naznačuje unikátnosť jej tvorby 

avšak na druhej strane aj napriamený ukazovák na slovenskú vedu, ktorá sa v tomto smere 

navyše nemôže ani oprieť o historicky vytvorenú vedeckú školu. Naopak je práve na 

inaugurantke, aby takúto vedeckú školu a práve v tejto oblasti vytvorila. V tomto smere možno 

pozitívne hodnotiť, že má ambíciu prekročiť kritérium minimálneho počtu doktorandov. Je to 

nepochybne pre vedeckú komunitu dôležitejšie ako naplnenie kritériá „riešenie“ grantových 

úloh, ktoré z môjho pohľadu a v slovenských podmienkach netreba brať viac ako snahu 

a pokrytie nákladov spojených s vytváraním priestoru pre odbornú diskusiu. 
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Oveľa dôležitejšie z pohľadu inaguračného konania a jeho vážnosti je „nepodleženie“ 

latky pri ambícii „korunovať“ inauguráciu osobitnou vedeckou monografiou. Je to práve to čo 

odlišuje kráľovnú od princezien a vôbec tu neprekáža ani partipácia (z hľadiska kvantity viac 

symbolická)  odborníka z oblasti správneho práva. Naopak pre vedné zameranie na výskum 

problematiky územnej samosprávy je kolaborácia medzi odborníkmi na ústavné právo 

a správne právo nielen vítaná ale priamo potrebná. Ostatne správne právo bolo a aj by malo byť 

podmnožinou ústavného práva, pretože ústavnosť a nielen zákonnosť by mala byť ozdobou 

a zároveň notorietou dobrej verejnej správy. 

 

Z ostatnej vedeckej tvorby inaugurantky by som upozornil na jej participáciu pri tvorbe 

kolektívneho komentára Ústavy Slovenskej republiky. Na vlastnej koži získala skúsenosť, že 

ambície je možné naplniť len vydretým vedeckým výskumom, čo je skúsenosť, ktorá môže 

inaugurantku motivovať k ďalšej vedeckovýskumnej práci. 

 

Bez toho, aby som suploval prácu mojich kolegov z inauguračnej komisie 

zodpovedných za overenie splnenia podmienok pre získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor s potešením upriamujem pozornosť na počet ohlasov (235 z toho zahraničných 46) na 

publikačnú činnosť inaugurantky, a to aj napriek tomu, že väčšina z nich je reakciou na diela 

vytvorené v spoluautorstve. Podobne oceňujem aj práce inaugurantky publikované 

v karentových časopisoch v Českej republike (Právník ešte z roku 2010) a na Slovensku 

(Právny obzor a Justičná revue), pričom v druhom z nich okrem článku „Územná samospráva 

a jej vyjadrenie v podobe ústavného práva“ z roku 2018 jej vyšiel nový príspevok o univerzitnej 

samospráve  v tomto roku. 

 

C. Celkové zhodnotenie 

Inaugurantka p. doc. Lívia Trellová, PhD. je už skúseným vysokoškolským pedagógom, 

ktorý sa nebojí nových výziev v rámci metodiky ale aj štruktúry vysokoškolského vzdelávania. 

Aktívne sa zapája aj do riadenia pedagogického procesu čo dokumentuje jej pozícia prodekanky 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej oblasti rozvíja 

pomerne neatraktívnu (z pohľadu ústavných právnikov) a tým aj zanedbávanú oblasť ústavného 

rozmeru územnej samosprávy, pričom práve táto oblasť je pre spoločenskú prax veľmi 
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užitočná. Stala sa uznávanou osobnosťou vedeckopedagogickej komunity nielen na Slovensku 

ale aj v stredoeurópskom priestore. Preto dávam svoje odporúčanie, aby predseda Vedeckej 

rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predložil daný návrh na 

vymenovanie doc. Lívie Trellovej, PhD. za profesora v odbore ústavné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3). 

 

Na Lúčnici, 1. septembra 2022                                     prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 

 

 


