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                                Návrh habilitačnej komisie  
 
Uchádzač: JUDr. Miroslav Fico, PhD. 
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Teória a dejiny štátu a 
práva 
 
Habilitačná komisia schválená Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty 
hlasovaním per rollam v dňoch 02.06. 2020 – 07.06. 2020, v zložení: 
 
predseda:  prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach, Právnická fakulta  
 
členovia: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur. Int. – Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnická fakulta 

 

sa oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti JUDr. Miroslava Fica, PhD. (ďalej 
len „uchádzač“) o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva. 
 

I. 
Posúdenie splnenia kritérií stanovených pre získanie vedecko-pedagogického 

titulu „docent“ 
 
1. Splnenie podmienok: 
 
Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok pre udelenie titulu docent podľa   § 
76 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“) a konštatovala, že uchádzač tieto podmienky splnil, pretože získal 
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vypracoval habilitačnú prácu a zároveň 
udelil súhlas so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti podľa § 63 
ods. 9 zákona o vysokých školách po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona 
o vysokých školách bez nároku na odmenu.. 
 
Habilitačná komisia ďalej konštatovala, že uchádzač splnil aj podmienky ustanovené 
v § 76 ods. 6 zákona o vysokých školách, pretože: 
 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania (od roku 2008 pôsobí ako 
vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta na Katedre dejín štátu 
a práva UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte. Pôsobil a pôsobí v rámci 
predmetov, ktoré tvoria podstatu odboru habilitačného konania 
a inauguračného konania), 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore  habilitačného konania 
a inauguračného konania ucelené vedecké dielo, 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200425#paragraf-63.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200425#paragraf-63.odsek-9
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/20200425#paragraf-63.odsek-7
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2. 

a) hodnotenie pedagogickej činnosti: 
 
Habilitačná komisia konštatuje, že uchádzač zabezpečuje kontinuálne pedagogickú 
činnosť 12 rokov od udelenia akademického titulu „PhD.“ 
Zabezpečuje vedenie seminárov  a výberových prednášok z predmetov Dejiny štátu 
a práva na Slovensku I., Dejiny štátu a práva na Slovensku II., Historický vývoj trestov 
v Uhorsku a Európe. Vedie prednášky z predmetu Inštitúty vecného práva. 
 
Podieľal sa na tvorbe predmetu Historický vývoj trestov v Uhorsku a Európe.  
Je autorom dvoch vysokoškolských učebných textov a spoluautorom štyroch 
vysokoškolských učebníc a dvoch kapitol vo vysokoškolských učebniciach. 
 
Uchádzač vedie diplomové práce (46 ukončených vedených diplomových prác), 
spracúva konzultantské posudky na tieto práce, ako aj oponentské posudky na práce 
tohto druhu. 
 
b) Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti: 
 
Habilitačná komisia konštatuje, že publikačná činnosť uchádzača spĺňa ustanovené 
kritériá (viď tabuľka plnenia kritérií). 
Medzinárodný rozmer svojej vedeckovýskumnej činnosti uchádzač preukázal: 
1.  absolvovaním dvoch zahraničných prednáškových pobytov realizovaných 

v rámci programu ERASMUS Plus (Petrohradská štátna univerzita v Petrohrade, 
Petrohrad - Ruská federácia a Právnická fakulta v Santiago de Compostela, 
Španielsko) a opakovaných výskumných pobytov v rámci ERASMUS PLUS 
v Národnom archíve Praha, Česká republika. 

2. Aktívnym vystúpením na piatich zahraničných vedeckých konferenciách.             
 
 
Tab. Plnenie kritérií 

  

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 

 

12 

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

1 (3) 8 (15)5 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 46 
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1 Podľa Prílohy č. 1 Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

2  Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť 

celkového počtu pôvodných vedeckých prác. 

3  Autorstvo jednej publikovanej monografie alebo monotematickej práce, pričom podiel uchádzača má byť 

v rozsahu najmenej 3 AH + autorstvo 20 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej 4 práce musia byť 

uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise alebo recenzovanom zahraničnom zborníku + 3 odborné 

práce v odborných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch 

4 Akceptujú sa všetky citácie v zahraničných publikáciách, aj mimo databáz WOS a SCOPUS 
 
 

5 VŠ učebnice, skriptá, učebné texty (súhrnný počet AH): 8 (15): 
 

4 vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (ACB), spoluautor - 4,1 AH 
2 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (ACD), spoluautor - 1,2 AH 
2 skriptá (BCI), autor - 9,7 AH 
 
6 Celkový počet pôvodných vedeckých prác: 1+26+3: 
 
1: 

1 Vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve (AAB) 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

 

1+20+3 3 

 

 

1+26+36 

 

Počet výstupov kategórie A2 

 

0 

 

 

- 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 
  

Ohlasy spolu 12 

 

467 

 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

2 4 

 

19 

 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 5 
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26: 

2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD) 
6 Vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch (ADF) 
1 Vedecká práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) 
2 Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách (AED) 
3 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách – výstupom sú recenzované zborníky (AFC) 
12 Publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách – výstupom sú recenzované zborníky (AFD) 
3: 

1 Odborná práca v ostatných zahraničných časopisoch (BDE) 
2 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (BDF) 

 

7 Citácie prác spolu: 46 

 
19 Citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
27 Citácií v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

 
d) Hodnotenie splnenia podmienok na základe oponentských posudkov 
 
Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty schválila  oponentov habilitačnej 
práce hlasovaním per rollam v dňoch 02.06. 2020 – 07.06. 2020 v zložení: 
 

1. prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. , Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
Brno 

2. prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, Trnavská univerzita 
v Trnave, Právnická fakulta 

3. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnická fakulta. 
 

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 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: „Účel trestu v trestnom práve 

Československej republiky“. V prednáške okrem iného poukázal na interdisciplinárny 
charakter účelu trestu, ideové a koncepčné ukotvenie podstaty a zmyslu trestania v 
skúmaných obdobiach. V prvej časti svojej prednášky sa zameral na trestanie a jeho 
účel v období medzivojnovej Československej republiky rokov 1918 – 1938, ktoré 
vychádzalo z vtedajšieho stavu právneho dualizmu. Základná právna úprava trestania 
bola upravená v bývalom rakúskom trestnom zákone z roku 1852 a v trestnom zákone 
uhorskom z roku 1878, ktoré boli recipované po vzniku Československej republiky. V 
ďalšej časti habilitačnej prednášky analyzoval základné aspekty trestania – po 
prekonaní právneho dualizmu v období po II. svetovej vojne, po prijatí trestného 
zákona č. 86/1950 Zb. z. a n. Svoju pozornosť následne zameral na trestný zákon č. 
140/1961 Zb. z. a n. 
 
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. 
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Habilitačná komisia sa zaoberala pripomienkami a závermi oponentských posudkov 
k habilitačnej práci vypracovanej na tému „Základy trestnej zodpovednosti 
v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej 
republiky“. 
 
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 dejiny štátu a práva. 
 
Podľa názoru habilitačnej komisie boli reakcie uchádzača na odporúčania a kritické 
pripomienky oponentov primerané, vecné, kultivované a osvedčili jeho schopnosti a 
erudíciu vo vzťahu k danej problematike. Uchádzač presvedčivým spôsobom 
argumentoval v prospech svojich vedeckých záverov. 
 

III. 
Záver 

 
Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona 
č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, oponentských 
posudkov,  odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky 
a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú 
činnosť uchádzača. 
 
Na základe uvedeného a v súlade s §1 ods. 15 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor habilitačná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady UPJŠ 
v Košiciach,  Právnickej fakulty návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi JUDr. 
Miroslavovi Ficovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva. 
 
 

 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., v. r.  
predseda habilitačnej komisie 

 

     

 
 
V Košiciach, 30. septembra 2020 


