
Návrh habilitačnej komisie 
na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent  

 

JUDr. Regine Hučkovej, PhD.  
v študijnom odbore 3.4.10. „Obchodné a finančné právo“ 

 
 
Habilitačná komisia schválená Vedeckou radou Právnickej fakulty UPJS v Košiciach dňa 
26. apríla 2016 sa na svojom zasadnutí dňa 25.októbra 2016 v zložení: 
 
predseda:  
Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., Právnická fakulta UPJŠ, Košice 
 
členovia:  
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha 
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica 
 
oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti JUDr. Reginy Hučkovej, PhD. o získanie 
vedecko-pedagogického titulu docent (ďalej len „uchádzač“). V tejto súvislosti sa zaobera-
la nasledovnými otázkami:  
 

I. 
Posúdenie splnenia kritérií ustanovených pre získanie  

vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
 
 
1. Splnenie podmienok: 

Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok pre udelenie vedecko-pedagogického 
titulu docent podľa § 76 ods.1, 3 a 4 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti 
konštatuje, že uchádzačka tieto podmienky splnila, pretože získala vysokoškolské vzdela-
nie tretieho stupňa a vypracovala a predložila habilitačnú prácu. 

Habilitačná komisia ďalej konštatoval, že uchádzačka splnila aj podmienky ustanovené v § 
76 ods.6 zákona o vysokých školách, pretože pedagogicky pôsobí v odbore obchodné 
právo a svojimi vedeckými prácami vytvorila v danom odbore ucelené vedecké dielo a 
v tomto odbore je uznávanou vedeckou osobnosťou. 

 

2.  
a) Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti 

Po ukončení Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 2005 bola tri roky internou dokto-
randkou v odbore obchodné a finančné právo a po získaní titulu PhD. od novembra 2008 
pôsobí ako odborná asistentka pre odbor obchodné právo. Je členkou Katedry obchodné-
ho práva a hospodárskeho práva uvedenej fakulty.  

Počas doterajšieho pôsobenia zabezpečovala výučbu vo všetkých formách štúdia usku-
točňovaného na fakulte a v obidvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Ide 
o vedenie výberových prednášok, vedenie seminárov a konzultácií, ďalej o examinačnú 
činnosť, vedenie kolokvií, vedenie a oponovanie záverečných prác. Konkrétne sa jedná 
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o výučbu v rámci povinných predmetov Obchodné právo I. až III. a Právo obchodných spo-
ločností, o výučbu v rámci povinne voliteľných predmetov Obchodná arbitráž 
a Medzinárodná obchodná arbitráž, Právne aspekty elektronického obchodu 
a informačných systémov I. a II., ďalej vedenie vybraných seminárov a prednášok v rámci 
povinne voliteľných a výberových predmetov Zmluvné právo (obligačné obchodné právo) a 
vedenie seminárov a prednášok v rámci interdisciplinárneho bloku IB2 Právne minimum – 
súkromnoprávne aspekty (predmet: Obchodné právo a právo elektronického obchodu) 
a IB6 Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi (predmet: Riešenie kon-
fliktných situácií z právneho hľadiska). Súčasne bola garantom tohto interdisciplinárneho 
bloku. Podrobný rozpis výučby je uvedený v prílohe č.5.     

V rámci hodnotenia výsledkov v pedagogickej oblasti možno ďalej uviesť jej podiel na rie-
šení projektu RIFIV – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity 
štúdiá na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (trvanie projektu: 01.11.2013-
31.10.2015) a projektu IRES – Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (trvanie projektu: 
14.11.2012-31.10.2015). 

Uchádzačka sa podieľala aj na tvorbe nových predmetov: Obchodná arbitráž, Medziná-
rodná obchodná arbitráž, Riešenie konfliktných situácií z právneho hľadiska (RIFIV – in-
terdisciplinárny blok Riešenie konfliktných a krízových situácií z hľadiska práva) a Ob-
chodné právo a právo elektronického obchodu (RIFIV – interdisciplinárny blok Právne mi-
nimum – súkromnoprávne aspekty). 

Súčasťou jej pedagogického pôsobenia bolo aj spoluautorstvo (v jednom prípade autor-
stvo) na tvorbe učebných textov: 

 vysokoškolská učebnica: Suchoža, J. et al.: Obchodné právo. Bratislava, Iura Edition, 
2009, 1121 s. (podiel 3,3 %) 

 medzinárodná učebnica práva vydaná v Ruskej federácii: Kommerčeskoje (torgovoje) 

pravo zarubežnych stran. Moskva, Jurajt, 2013, str. 217-277 (v spoluautorstve s JUDr. 

Treščákovou – podiel 50%) 

 vysokoškolská učebnica: Hučková, R. et al.: Právne minimum–súkromnoprávne aspek-

ty. Košice, UPJŠ, 2015, 156 s. (podiel 12 %) 

 vysokoškolská učebnica: Hučková, R.: Mimosúdne riešenie sporov. Košice, UPJŠ, 

2015, 60 s.  

Uchádzačka je členkou štátnicovej komisie, členkou rigoróznej komisie v predmete Ob-
chodné právo/Obchodné a hospodárske právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Habilitačná komisia konštatuje, že uchádzačka zabezpečuje pedagogickú činnosť viac ako 
7 rokov. 

 
b) Hodnotenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 

Habilitačná komisia konštatuje, že uchádzačka má nadštandardnú publikačnú činnosť 
a spĺňa v tomto smere všetky požiadavky ustanovené v kritériách pre habilitačné konanie 
na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Mimoriadna je aj jej aktívna účasť na domácich 
a zahraničných konferenciách, účasť na zahraničných stážach, ako aj pri plnení granto-
vých projektov. 
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c) Kvantifikácia splnených požiadaviek podľa schválených kritérií Vedeckou radou 
UPJŠ v Košiciach 

 
 

 
 
d) Hodnotenie splnenia podmienok na základe oponentských posudkov 

 

Vedecká rada Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach schválila na svojom zasadnutí dňa  

26. apríla 2016 týchto oponentov: 

 

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. – Právnická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň 

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. – Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Brati-

slava 

Prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – Právnická fakulta, UPJŠ, Košice 

Všetky tri predložené oponentské posudky sú kladné a tvoria prílohu k habilitačnému spi-
su. Všetci traja oponenti kladne hodnotili výsledky práce, pedagogickú, vedeckú a inú od-
bornú činnosť uchádzačky a odporúčali vymenovať JUDr. Reginu Hučkovú, PhD. za do-
centku v odbore „Obchodné a finančné právo“. 
 

 
 

požadované 
 

 
splnené 

1. Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov vykonávania pedagogickej činnos-
ti od získania titulu PhD. 

3 7 

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty (min. súhrnný počet 
AH) 

 
1(3AH)1 

 

3/2 (6 AH)1 

 
 

 Počet ukončených vedených diplomových prác 5 47 

 2. Publikačná činnosť   

Celkový počet pôvodných vedeckých prác   1+20+32 1/1+28+3 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť    

 Citácie prác spolu3 12 65 

 Citácie v zahraničných publikáciách 2 31 

 4. Grantové projekty – účasť na riešení 2 4 
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II. 
Odborné posúdenie úrovne habilitačnej prednášky a  

výsledku obhajoby habilitačnej práce 
 
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku na tému „Obchodné právo a technológie 
– dva odlišné svety?“. Už zo samotného názvu témy habilitačnej prednášky vyznieva 
osobitý prístup uchádzačky ku skúmaniu vzájomného vzťahu a ovplyvňovania týchto 
dvoch, na prvý pohľad tak rozdielnych spoločenských inštitútov, akými sú vo všeobecnosti 
právo a moderné prostriedky informačných a komunikačných technológií. V prednáške 
uchádzačka prejavila potrebné pedagogické majstrovstvo a prednášateľské schopnosti, 
aké sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi od uchádzačky o získanie vedecko-
pedagogického titulu docent očakávajú. Preukázala kvalitný prehľad o obchodno-právnych 
inštitútoch a súvisiacich právnych inštitútoch, ktorých zmyslom je skvalitniť, zjednodušiť 
a sprehľadniť za využitia moderných technológií existujúce a  nové obchodno-právne 
vzťahy nielen v oblasti hmotno-právnej ale i procesnej.   

Habilitačná komisia sa zaoberala pripomienkami a závermi oponentských posudkov 
k habilitačnej práci vypracovanej na tému „Rozhodcovské konanie“. V súlade 
s vyhláškou č.6/2005 Z. z. predložila uchádzačka habilitačnú prácu ako monografiu. Habili-
tačná komisia konštatovala odborné zvládnutie problematiky spracovanej v habilitačnej 
práci.  

Vo vzťahu k habilitačnej práci habilitačná komisia neformuluje zásadnejšie pripomienky. 
Týka sa to aj obhajoby práce.  

Pripomienky formulované v oponentských posudkoch boli predovšetkým námetmi do dis-
kusie. Uchádzačka racionálne, vecne a výstižne reagovala na tieto pripomienky.  

Komisia i oponenti sú toho názoru, že uchádzačka preukázala veľmi dobrý prehľad, najmä 
čo sa týka normatívnej roviny spracovanej problematiky a odborného zvládnutia odboru, 
ktorý je predmetom habilitačnej práce.   

Habilitačná komisia i oponenti zhodne konštatujú, že uchádzačka je známou a uznávanou 
vedeckou osobnosťou v oblasti obchodného práva a súvisiacich právnych disciplín.  
 

III. 
Záver 

Habilitačná komisia na základe predložených dokladov, kvality habilitačnej práce a jej ob-
hajoby, oponentských posudkov, ako aj odborného posúdenia habilitačnej prednášky, be-
rúc pritom do úvahy aj celkový osobnostný profil uchádzačky vyplývajúci z jej doterajšieho 
pôsobenia v právnej praxi, v súlade s § 1 ods.15 vyhlášky č.6/2005 Z. z. sa uzniesla, že 
uchádzačka spĺňa kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Za tento ná-
vrh sa v tajnom hlasovaní vyslovili všetci členovia habilitačnej komisie, vrátane oponentov 
(viď zápisnicu z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce).  

Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá predsedníčke Vedeckej rady Práv-
nickej fakulty UPJŠ v Košiciach návrh, aby Vedecká rada Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach svojim hlasovaním rozhodla o udelení vedecko-pedagogického titulu do-
cent JUDr. Regine Hučkovej, PhD. v študijnom odbore 3.4.10. „Obchodné a finančné 
právo“ . 
 
 
V Košiciach dňa 25.októbra 2016   prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., v. r.  


