
OPONENTSKÝ POSUDOK  

VO VÝMENÚVACOM KONANÍ ZA PROFESORA 

Prof. Doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. 

v odbore kánonické právo 

na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  
 

Prof. Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., nar. dňa 10. januára 1981 vo Veľkom 

Krtíši, je uchádzačom vo vymenúvacom konaní za profesora v odbore Kánonické právo na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventom Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, na nej v odbore Právo štúdium ukončil v roku 2005 

a dizertačnú prácu v odbore Právo obhajil v roku 2010. Na Právnickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave sa habilitoval v odbore Teória a dejiny štátu a práva v roku 2005 a v roku 

2020 v tom istom odbore Teória a dejiny štátu a práva sa stal profesorom. V roku 2022 sa na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave habilitoval v odbore Kánonické 

právo.  

Po oboznámení sa s Kritériami PF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

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

vedecko-pedagogického titulu profesor (2016) a s inauguračným spisom uchadzáča 

konštatujem, že tento splnil všetky podmienky získania titulu profesor. Za pozoruhodné 

možno označiť plnenie kritérií pedagogického pôsobenia, publikačnej činnosti a jej obsahu 

i rozsahu, ohlasov a vlastnej vedeckej školy. 

Z hľadiska pedagogickej činnosti možno konštatovať širšie spektrum vhodne 

previazaných odborov štúdia (rímske právo – konfesné právo – historické i pozitívne 

kánonické právo – klasická filológia). Uchádzač sa zúčastňoval počas svojej trinásť ročnej 

činnosti pedagóga všetkých foriem výučby a vedenia a hodnotenia študentov a habilitandov. 

V zahraničných publikáciách má 28 ohlasov, 49 v domácich a 9 recenzií (4 v zahraničných 

a 5 v domácich publikáciách). To možno považovať za veľmi dobrý stav vzhľadom na daný 

študijný smer. 

Považujem za dôležité uviesť skutočnosť, že uchádzač zorganizoval 4 medzinárodné 

vedecké konferencie a 4 takýchto podujatí bol spoluorganizátorom, okrem toho bol 

spolugarantom 4 medzinárodných vedeckých konferencií. Ďalej absolvoval študijný pobyt 

v Ríme (Tribunál Rímskej Róty, Pápežská Gregorova univerzita a Pápežská univerzita sv. 

Tomáša Akvinského [Angelicum] v Ríme) a v Salamanke (Sevillská univerzita), bol  členom 



vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (2015-2019) a odborovej komisie pre 

doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského (2015-2019), v súčasnosti je členom odborovej komisie pre doktorandský 

študijný program Teória a dejiny štátu a práva a členom komisie pre štátne a rigorózne skúšky 

na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2015 uchádzač absolvoval prednáškový 

pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. 

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa podieľal na piatich úspešných domácich 

projektoch VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV) a APVV (Agentúra na 

podporu výskumu a vývoja). Rozvinul dlhodobo zaznávané a opomínané odvetvia rímskeho 

práva a kánonického práva v právnickej komunite, a to najmä publikačnou činnosťou 

a výučbou. Pripravil vieceré nové koncepty a literatúru pre výučbu historických 

i pozitívnoprávnych predmetov z odboru Kánonické právo. Podstatne prispel k výtvoreniu 

doktorandského študijného programu v odbore Teória a dejiny štátu a práva (predmet 

Kánonické právo a výučba predmetov Kánonické právo a Rímske právo) na Právnickej 

fakulte TU v Trnave, študijného programu Právo – bakalársky a magisterský stupeň štúdia na 

Právnickej fakulte TU v Trnave a magisterského a doktorandského študijného programu 

Kánonické právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 

Je treba poznamenať, že uchádzač je hlavným redaktorom recenzovaného časopisu pre 

právnu vedu Forum iuris Europaeum a je členom redakčnej rady časopisu Revue církevního 

práva. Je členom 4 vedeckých a odborných organizácií (Společnost pro církevní právo, 

Slovenská spoločnosť kánonického práva, Freedom of conscience and religion in Europe 

a Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the ECHR) a prísediacim 

sudcom disciplinárnych senátov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, takisto aj osobných znalostí uchadzáča, 

konštatujem, že Prof. Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., je zrelou pedagogickou 

i vedeckou osobnosťou, uznávanou v odborných kruhoch nielen v Slovenskej republike. Je 

teda viac než vhodným uchádzačom o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore 

Kánonické právo. 

Rím, 19. novembra 2022 

 

Prof. ICDr. Mgr. MVDr. Mons. Miroslav Konštanc ADAM, O.P. 

profesor Fakulty kánonického práva  

Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme 


