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POSUDOK OPONENTA 

na inauguračný spis uchádzača vo vymenúvacom konaní za profesora 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala TUROŠÍKA, PhD. 

v odbore teória a dejiny štátu a práva 

(odbor habilitačného a vymenúvacieho konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2) 

 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty zo dňa 1. júla 2021 a listu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty z 7. júla 2021 som ako ustanovený oponent v inauguračnom konaní doc. Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michala Turošíka, PhD. (ďalej len „uchádzač“) vypracoval tento posudok. 

 

I. Kvalifikačné predpoklady 

Uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa v roku 2009 na Právnickej 

fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore „právo“ a v roku 2011 na 

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore „verejná 

ekonomika a služby“. V roku 2011 absolvoval doktorandské štúdium vo vednom odbore 

„teória a dejiny štátu a práva“ na Paneurópskej vysokej škole a v roku 2013 ukončil 

doktorandské štúdium v odbore „rímske právo“ (Römisches Recht) aj na Salzburskej 

univerzite v Rakúsku. V roku 2017 habilitoval na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, v odbore „teória a dejiny štátu a práva“, teda v odbore, v ktorom prebieha 

konanie na vymenovanie za profesora. Uchádzača poznám zhruba jedenásť rokov najmä zo 

stretnutí na rôznych vedeckých a odborných konferenciách. Odborný rast uchádzača som mal 

možnosť sledovať aj v súvislosti s jeho habilitačným konaním, v ktorom som bol menovaný 

oponentom jeho habilitačnej práce „Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej 

zmluvy“. 

 

II. Pedagogická činnosť 

 Pán docent Turošík, ktorý je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, na tejto fakulte na Katedre dejín štátu a práva ako vysokoškolský pedagóg 

nepretržite pôsobí od roku 2009, konkrétne od r. 2009 do r. 2011 ako asistent, od r. 2011 do 

r. 2018 ako odborný asistent a od roku 2018 až po súčasnosť na funkčnom mieste docenta). 
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Jeho komplexná pedagogická činnosť (vedenie prednášok, seminárov a konzultácií 

v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, ďalej vedenie a oponovanie 

bakalárskych a diplomových prác) bola predovšetkým zameraná na predmety týkajúce sa 

rímskeho súkromného práva, právnej komparatistiky a cirkevného práva. Možno konštatovať, 

že v pedagogickej činnosti uchádzač v značnej miere využíval výsledky z vlastnej vedecko-

výskumnej činnosti. Taktiež je na mieste vyzdvihnúť jeho prirodzený pedagogický a rétorický 

talent, ako aj schopnosť jednoduchým a pritom vedecky exaktným spôsobom prezentovať 

rôzne teoreticko-právne témy. 

 

III. Vedecko-výskumná činnosť 

Zo zoznamu publikačnej činnosti uchádzača (ktorá celkovo pozostáva zo 70 publikácií 

a 101 ohlasov na jeho publikačnú činnosť) vyplýva, že vedecko-výskumné zameranie docenta 

Turošíka sa v rámci odboru „teória a dejiny štátu a práva“ sústreďuje na dve subtílne 

historicko-právne problémy, a to na vývoj záväzkového práva na jednej strane a na 

problematiku vplyvu rímskeho majetkového práva na moderné občianske právo na strane 

druhej. Z prvej uvedenej oblasti chcem dať do pozornosti nielen jeho dve monografie 

„Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy“ /2017/ a „Záväzok v rímskom 

práve“ /2021/, ale aj množstvo ďalších publikácií uverejnených vo vedeckých časopisoch 

a zborníkoch, ako napr. „Neelasticita rímskeho civilného obligačného práva“ /2014/, „Genéza 

úrokov a ich obmedzení ako ochrana ekonomicky slabšieho subjektu v rímskom práve“ 

/2017/, „The forms of protection of property rights of persons in Roman family law“ /2018/ 

a iné. Druhú problematiku vedecko-výskumného zamerania uchádzača reprezentujú najmä 

jeho ďalšie monografie, ktoré napísal v nemeckom jazyku, a to „Darlehen und Verwahrung 

im römischen Recht und im modernen Recht“ /2021/ a „Kaufvertrag im römischen Recht und 

im modernen Recht“ /2021/.  

Pri hodnotení kvality vedecko-výskumnej činnosti uchádzača je potrebné dať do 

pozornosti nielen vysokú úroveň jeho publikačných výstupov (o čom svedčí aj ocenenie 

/prémia/ za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii spoločenských vied), ale aj 

medzinárodný rozmer jeho vedeckých a odborných aktivít. Docent Turošík je od roku 2015 

členom „European Academy of Private Law“ a členom redakčných rád časopisov, ako 

„European Journal of Public Matters“ /od r. 2017/, Internetowy Przeglad Prawniczy TBS, 

Uniwersytet Jagellonski /od r. 2017/, Studia Prawnoustrojowe University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn /od r. 2020/. O jeho odbornej erudícii vypovedá aj skutočnosť, že 
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spolupracuje so zahraničnými akademikmi takých zvučných mien ako napríklad profesor 

Alejandro Maria Valino z Valencie, profesor Johannes Michael Rainer zo Salzburgu, profesor 

Michal Skřejpek z Prahy a iní. 

Docent Turošík svoje odborné poznatky pravidelne prezentuje tak na domácich, ako 

i zahraničných konferenciách, na niektorých z nich som sa aj ja osobne zúčastnil. Jeho 

vystúpenia boli kvalitné a zaujímavé nielen z odborného hľadiska, ale - ako som už uviedol - 

aj z formálneho aspektu. Pokiaľ ide o naplnenie všetkých kvantitatívnych fakultných kritérií 

uchádzača, ktoré sú potrebné na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, je potrebné 

konštatovať, že uchádzač vo väčšine prípadov minimálne kritéria aj niekoľkonásobne 

prekračuje.  

 

IV. Záver 

 Po preskúmaní predložených materiálov a po celkovom zhodnotení pedagogickej, 

vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti uchádzača som dospel k záveru, že pán docent 

Michal Turošík je vyhranenou vedeckou osobnosťou, ktorá je rešpektovaná nielen 

v domácom prostredí, ale aj v zahraničí. Preto bez akýchkoľvek pochybností 

 

odporúčam, 

 

aby Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh 

na jeho vymenovanie za profesora v odbore „teória a dejiny štátu a práva“. 

 

 

V Bratislave, 21. júla 2021 

 

 

 

Prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 


