
 
 

                                 
Návrh habilitačnej komisie 

na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 
 
 

Uchádzač: JUDr. Ján Štefanica, PhD. 
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 
 
 
Habilitačná komisia schválená Vedeckou radou UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach 
dňa 15.05. 2018 v zložení: 
 
predseda:  prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. – UPJŠ, Právnická fakulta, Košice 
 
členovia: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – UK, Právnická fakulta, Bratislava 

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D. – LL.M., MU, Právnická fakulta, 

  Brno   

sa oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti JUDr. Jána Štefanicu, PhD. (ďalej 

len „uchádzač“). 

 
 

I. 
Posúdenie splnenia kritérií stanovených 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 konštatovala, že uchádzač tieto podmienky splnil, 
pretože získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vypracoval habilitačnú 
prácu. 
 
Habilitačná komisia ďalej konštatovala, že uchádzač splnil aj podmienky ustanovené 
v § 76 ods. 6 zákona o vysokých školách, pretože pedagogicky pôsobí v odbore 
teória a dejiny štátu a práva. Svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom odbore 
ucelené vedecké dielo a v tomto odbore je uznávanou vedeckou osobnosťou.   
 
2. 
a) hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti: 
 
Uchádzač pôsobí na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, Ústave teórie 
a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín, Oddelení dejín štátu a práva 
od  roku 2017 ako odborný asistent a od roku 2015 na Katolíckej univerzite, 
Filozofickej fakulte, Katedre politológie ako odborný asistent. Pedagogickú činnosť 



 
 

vykonáva kontinuálne viac ako 3 roky. V oblasti vzdelávania zabezpečuje prednášky 
z vybraných kapitol v dennej a externej forme štúdia v predmetoch: Historický vývoj 
európskeho a amerického parlamentarizmu, Vývoj práva na Slovensku, Defašizačné 
zákonodarstvo, Verejná správa, Základy politológie, Úvod do politológie, Právna 
filozofia, Politika vybraných štátov, Teória štátu a práva. V týchto predmetoch vedie 
aj semináre a zároveň realizuje aj hodnotenie študentov.  
 
Zabezpečuje vedenie a oponovanie záverečných prác v prvom a druhom stupni 
vysokoškolského vzdelávania, konzultácie pre študentov a podieľa sa na tvorbe 
študijnej literatúry.  Zúčastňuje sa tiež skúšania na štátnych skúškach ako člen 
príslušnej komisie. 
 

b) Hodnotenie vedeckovýskumnej  a publikačnej činnosti: 
 
Habilitačná komisia konštatovala, že vedeckovýskumná a publikačná činnosť 
uchádzača spĺňa všetky požiadavky ustanovené v kritériách pre habilitačné konanie 
na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach. V rámci publikačnej činnosti uchádzač 
prekračuje najmä požadované kritérium počtu pôvodných vedeckých prác a citácií. 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa uchádzač aktívne zúčastňuje na vedeckých 
a odborných podujatiach doma i v zahraničí, podieľa sa na organizovaní vedeckých 
podujatí na fakulte, doposiaľ je riešiteľom troch grantových projektov. Konkrétne 
výsledky činnosti uchádzača v oblasti vedy sú uvedené v Zozname pôvodných 
publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov. 
 
c) Kvantifikácia splnených požiadaviek podľa platných kritérií  
 

 Požadované Splnené 

1. Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov vykonávania 

pedagogickej činnosti od získania 

titulu PhD. 

 

3 

 

3 

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty 

(min. súhrnný počet AH) 

 

1 (3) 

 

1 (9AH)1 

Počet ukončených vedených 

diplomových prác 

 

5 

 

6 

2. Publikačná činnosť   

Celkový počet pôvodných vedeckých 

prác 

 

1+20+3 

 

1 + 33 + 32 

Počet výstupov kategórie A2 0  

3. Ohlasy na publikačnú činnosť   

Citácie prác spolu 12 213 



 
 

 

Citácie uvedené v citačných 

databázach WoS a SCOPUS 

 

2 

 

74 

4. Grantové projekty – účasť na 

riešení 
 

2 

 

3 

Vysvetlivky: 
 
1)  
1 skriptá a učebné texty (BCI) 
 

2) 

1 vedecká monografia z toho: 
1 vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve (AAA) 
 
33 pôvodných vedeckých prác z toho: 
2 kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD) 
2 vedecké práce vydané v ostatných zahraničných časopisoch (ADE) 
5 vedeckých prác vydaných v ostatných domácich časopisoch (ADF) 
1 vedecká práca v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) 
2 vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách (AED) 
3 Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (AFB) – výstupom je 
recenzovaný zborník 
9 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách – výstupom je recenzovaný 
zborník (AFC) 
9 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách – výstupom je recenzovaný 
zborník (AFD) 
 
3 odborné práce z toho: 
2 odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF) 
1 odborná práca v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (BEE) 
 
3) 

21 citácií z toho: 
7 citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
14 citácií v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 
4) 

7 citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 

 
d) Hodnotenie splnenia podmienok na základe oponentských posudkov 
 
 
Vedecká rada Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach schválila na svojom zasadnutí 
dňa 15.05. 2018 týchto oponentov: 
 

 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – UK, Právnická fakulta, Praha  

 doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. –  UMB, Právnická fakulta, Banská Bystrica  

 doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. –  UPJŠ, Právnická fakulta, Košice. 

Oponenti habilitačnej práce predložili svoje oponentské posudky. Všetky oponentské 
posudky sú kladné; oponenti v závere posudkov uvádzajú, že predložená habilitačná 



 
 

práca spĺňa všetky ustanovené kritériá a všetci oponenti navrhujú po úspešnom 
priebehu obhajoby habilitačnej práce udeliť uchádzačovi vedecko-pedagogický titul 
„docent“).  
 

II. 
Odborné posúdenie úrovne habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby 

habilitačnej práce 
 
Uchádzač predniesol habilitačnú prednášku na tému: „Vývoj právneho postavenia 
maďarského obyvateľstva na Slovensku po skončení II. svetovej vojny“. 
V prednáške sa venoval historicko-právnym a normatívnym východiskám, od ktorých 
sa odvíjalo postavenie maďarského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1948. 
V tomto kontexte analyzoval dekréty prezidenta Československej republiky (Ústavný 
dekrét č. 108/1945 Sb. a dekrét č. 33/1945 Sb. o úprave štátneho občianstva 
Nemcov a Maďarov....), ako aj nariaďovaciu činnosť Slovenskej národnej rady 
v období po 2. svetovej vojne, predovšetkým ich realizáciu v praxi. 
 
 
Habilitačná komisia sa zaoberala pripomienkami a závermi oponentských posudkov 
k habilitačnej práci vypracovanej na tému „Kampaň proti slovenskému 
buržoáznímu nacionalismu“.  Uchádzač oboznámil komisiu i vedeckú radu so 
štruktúrou práce, so stručným obsahom jednotlivých kapitol, ako aj s jej výsledkami 
a závermi.  
 
Uchádzač preukázal odborné zvládnutie problematiky v rámci odboru, v ktorom sa 
uchádza o vedecko-pedagogický titul. Habilitačná komisia konštatovala kvalitu 
a komplexnosť jeho prehľadu v rámci študijného odboru. 
 
Podľa názoru habilitačnej komisie boli reakcie uchádzača na odporúčania oponentov 
a kritické pripomienky oponentov primerané, vecné a osvedčili jeho schopnosti a 
erudíciu vo vzťahu k danej problematike.  
 
Uchádzač originálne a fundovane argumentoval v prospech svojich vlastných 
vedeckých záverov. 
 
Uchádzač vo svojej habilitačnej prednáške preukázal veľmi dobré pedagogické 
skúsenosti, orientáciu v problematike a rečnícke schopnosti, aké sa očakávajú od 
adepta na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. 
 



 
 

III. 
Záver 

 

Habilitačná komisia na základe predložených dokladov, kvality habilitačnej práce a jej 

obhajoby, vychádzajúc aj z oponentských posudkov, odborného posúdenia 

habilitačnej prednášky, berúc pritom do úvahy aj celkový osobnostný profil 

uchádzača vyplývajúci z jeho doterajšieho pôsobenia v akademickej a právnej praxi, 

v súlade s § 1 ods.15 vyhlášky č.6/2005 Z. z. sa uzniesla, že uchádzač spĺňa kritériá 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Za tento návrh 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 

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach návrh, aby Vedecká rada Právnickej fakulty 

UPJŠ v Košiciach svojim hlasovaním rozhodla o udelení vedecko-pedagogického 

titulu docent JUDr. Jánovi Štefanicovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.2.  „Teória 

a dejiny štátu a práva“.  

 
       
      prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., v.r. 
      predseda habilitačnej komisie 
 
 
 
V Košiciach, 23. októbra 2018 
 


