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Návrh inauguračnej komisie 
 
 
Uchádzač: doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 
fakulta 
 
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Medzinárodné právo 
 
Inauguračná komisia schválená Vedeckou radou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnickej fakulty dňa 25.02. 2020, v zložení: 
 
predseda:  prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach, 

Právnická fakulta  
 
členovia: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.  – Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

Praha 
 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta 
 prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Bratislava 
 
sa oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD. (ďalej len 
„uchádzač“) o udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania Medzinárodné právo. 
 

I. 
Vyhodnotenie plnenia podmienok podľa zákona o vysokých školách 

 
Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok na získanie titulu profesor podľa   § 76 
ods. 5 a 7 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 vedecko-pedagogický titul docent podľa § 
76 odsekov 3,  4 a 6  zákona o vysokých školách. 
 
Inauguračná komisia ďalej konštatovala, že uchádzač splnil aj podmienky ustanovené v § 76 
ods. 7 zákona o vysokých školách, pretože: 
 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta), 

b) ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
vytvorením vedeckej školy, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce (počas 
svojho doterajšieho pôsobenia vychoval  4 doktorandov, ktorým bol udelený 
akademický titul PhD. a  v súčasnosti je školiteľom jedného doktoranda po vykonaní 
dizertačnej skúšky), 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 
vedeckou osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli medzinárodné uznanie. 

 
II. 

Posúdenie splnenia kritérií stanovených pre získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ 

 
1. Splnenie kvalifikačných predpokladov 

 
Uchádzač získal 29.10.1999 vedecko-akademický titul PhD. vo vednom odbore 68-03-9 
Ústavné právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte.  
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Následne, uchádzač získal dňa 1.12.2010 vedecko-pedagogický titul docent v odbore 
3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.  
 
Tým sú splnené kvalifikačné predpoklady podľa čl. IV rozhodnutia rektora č. 16/2017, 
ktorým sa určujú kritéria na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 

2. Hodnotenie pedagogickej činnosti: 
 

a) Uchádzač vykonáva pedagogickú činnosť počas doby  9 rokov od získania vedecko-
pedagogického titulu docent na ustanovený týždenný pracovný čas.  
 
V danom období viedol prednášky a semináre z predmetov „Medzinárodné právo 
verejné I“ a „Medzinárodné právo verejné II“, ako aj semináre z predmetov 
„Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv“ a „Medzinárodnoprávna ochrana práv 
príslušníkov menšín“ na Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulte. V danom 
období viedol aj prednášky a semináre z predmetov „Medzinárodné právo verejné I“ 
a „Medzinárodné právo verejné II“ na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. 
 
Súčasťou jeho pedagogického pôsobenia je aj vedenie a oponovanie záverečných 
prác, ktoré počas svojej vedeckej kariéry realizoval na štyroch vysokých školách a to 
na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnickej fakulte, Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 
a Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. 
 
V rámci svojho pôsobenia na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte 
(Katedra medzinárodného práva a európskeho práva a Katedra teórie práva 
a ústavného práva, február 2008 do súčasnosti) bol pravidelne predsedom i členom 
Komisií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity pre obhajobu bakalárskych prác a 
diplomových prác z predmetov medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo 
súkromné a európske právo. 
  

b) Uchádzač je autorom/spoluautorom nasledujúcich vysokoškolských učebníc, skrípt 
a učebných textov:  
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ACA1 Medzinárodné právo verejné. Prvá časť / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, 
Marek Šmid, Kristián Blaškovič  ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. - [1. vyd.]. - 
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 319 s. - (Slovenské 
učebnice). - Res. v angl.- ISBN 978-80-7380-559-3. [Juraj Jankuv (67%), Dagmar 
Lantajová (19%), Marek Šmid (3%), Kristián Blaškovič (11%)] - [10,68 AH]. 
 
ACA2 Medzinárodné právo verejné. Druhá časť / Juraj Jankuv, Dagmar Lantajová, 
Kristián Blaškovič, Tomáš Buchta, Daniel Arbet ; [recenze: Vladimír Balaš, Jan Ondřej]. 
- [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - 463 s. - 
(Slovenské učebnice). - Res. v angl. - ISBN 978-80-7380-597-5. [Juraj Jankuv (63%), 
Dagmar Lantajová (6%), Kristián Blaškovič (12%), Tomáš Buchta (9%), Daniel Arbet 
(10%)] - [14,58 AH]. 
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
ACB1 Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva / Dagmar Lantajová, 
Tomáš Buchta, Iveta Hricová, Juraj Jankuv, Viliam Karas, Natália Štefanková, Peter 
Varga, Rastislav Mihalovič ; [lektorovali: Marek Šmid, Elena Júdová, Andrej Králik]. - 1. 
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vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 133 s. + 1 CD. - ISBN 978-80-8078-231-3. 
[Dagmar Lantajová (12%), Tomáš Buchta (10%), Iveta Hricová (10%), Juraj Jankuv 
(15%), Viliam Karas (12%), Natália Štefanková (16%), Peter Varga (15%), Rastislav 
Mihalovič (10%)] 
 [0,9 AH]. 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
BCI1 Dejiny práva / Juraj Jankuv ; [recenzovali: Vladimír Vrana, Erik Šteinpien]. - 1. 
vyd. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2008. - 118 s. - Literatúra. - ISBN 978-
80-969700-3-2. [Jankuv Juraj (100%)] - [5,9 AH]. 
 
BCI2 Medzinárodné právo ľudských práv. / Juraj Jankuv. - 1. vyd. - Košice : Univerzita 
P. J. Šafárika, Právnická fakulta, c2003. - 123 s. - (Vysokoškolské učebné texty). - ISBN 
80-7097-535-0. [Jankuv Juraj (100%)] - [6,15 AH]. 
 
BCI3 Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv: /učebná pomôcka pre 
špecializovaný predmet/ / Ján Klučka, Juraj Jankuv. - 1. vyd. - Košice : Právnická 
fakulta UPJŠ, 1994. - 101 s. + Prílohy zákonov. - ISBN [neuvedené]. [Klučka Ján (50%) 
- Juraj Jankuv (50%)] - [2,525 AH]. 
 
BCI 4 Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) / Ján Klučka, Juraj Jankuv ; 
[recenzenti: Igor Palúš]. - 1. vyd. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2000. - 114 s. - 
(Vysokoškolské učebné texty). - ISBN 80-7097-416-8. [Klučka Ján (50%) - Juraj Jankuv 
(50%)] -[2,9 AH]. 
 

c) Uchádzač úspešne pôsobí v 3. stupni vzdelávania v danom študijnom odbore, 
v ktorom sa inauguračné konanie uskutočňuje. Minimálny rozsah pôsobenia 
uchádzača definovaný v kritériách na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 
je úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom 
študijnom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v danom študijnom odbore. Uchádzač toto kritérium prekračuje, nakoľko je 
školiteľom 4 ukončených doktorandov a 1 doktoranda po dizertačnej skúške. 
 

Tým sú splnené kvalifikačné predpoklady podľa čl. V rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým 
sa určujú kritéria na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 

3. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti: 
 

Inauguračná komisia konštatovala, že uchádzač má veľmi dobrú publikačnú činnosť, o čom 
svedčí jej prehľad uvedený nižšie v tabuľke plnenia kritérií. V tomto smere spĺňa požiadavky 
obsiahnuté čl. VI rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritéria na získanie 
vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. 
 
Uchádzač je autorom dvoch vedeckých monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve 
a  jednej vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve. Je autorom 71 
pôvodných vedeckých prác, z ktorých 5 bolo vydaných v zahraničnom recenzovanom 
časopise, a zároveň je autorom 6 odborných prác v odborných časopisoch a odborných 
recenzovaných zborníkoch. Spomedzi jeho vedeckých prác je možné 3 považovať za také, 
ktoré spĺňajú podmienky kategórie A podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, 
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti 
vysokých školy. 
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Uchádzač spĺňa aj kritérium ohlasov na svoje vedecké práce, a to z požadovaného 
celkového počtu 35 ohlasov eviduje 254 ohlasov, a v rámci kategórie ohlasov evidovaných 
v citačných databázach WoS a Scopus (v rámci ktorej sa akceptujú aj citácie v ostatných 
zahraničných publikáciách) má 80 ohlasov z požadovaných 5.  
 
Uchádzač sa podieľal aj na riešení 8 grantových projektov financovaných zo zdrojov VEGA 
(z požadovaných 3), pričom bol vedúcim riešiteľského kolektívu v 3 z nich.  
 
Uchádzača je možné považovať za uznávaného vedeckou komunitou v danom odbore, 
o čom svedčí aj viacero ocenení (Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru 
a počítačové programy, udelila „Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo“ 
v kategórii spoločenské vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký ohlas na 
dielo Juraj Jankuv. Medzinárodné európske mechanizmy ochrany ľudských práv. 
(september 2014); Článok JANKUV,J. Súdna ochrana menšín v medzinárodnom práve In: 
Justičná revue č. 11-12, 1994, bol ocenený tím, že  bol osobitne publikovaný vo všetkých 
najvýznamnejších  jazykoch menšín (nemecký, maďarský, rusínský, ukrajinský)  
v Slovenskej republike  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (Vyd. Kubko-Goral, 
1995), vyžiadaním recenzného posudku na monografiu Právo mezinárodních smluv., 
Šturma, P. – Čepelka, Č., Balaš, V., Aleš Čeněk, Plzeň, 2011, 404 s., ISBN 978-80-7380-
341-4, ako aj na učebnicu Štefanková, N. – Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo 
súkromné, 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 649 s. ISBN 978-80-7400-351-6.  
 
Uznanie uchádzača je evidentné aj z jeho členstva v rôznych vedeckých a odborných 
komunitách a orgánoch, napr. v Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri 
Slovenskej akadémii vied, v redakčnej rade medzinárodného internetového vedeckého 
časopisu Societas et Iurisprudentia, v redakčnej rade časopisu Acta Iuridica Olomoucensia, 
v redakčnej rade vedeckého časopisu Societas et res Publica, ako aj v akademických 
orgánoch slovenských vysokých škôl. 
 
Medzinárodný rozmer vedeckej činnosti uchádzača vyplýva aj z absolvovania 5 
výskumných a študijných pobytov v zahraniční na Oxford University, Westminster 
University, University of Essex a Medzinárodnom inštitúte humanitárneho práva v San 
Reme. 
   
Tab. Plnenie kritérií 

 

 požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
docent v predmetoch z odboru 

3 
 

9 

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

3 (3 AH) 3 7 

Počet ukončených 
doktorandov 

1 + 1 4 4+1 

2. Publikačná činnosť   

Monografie 1 3 

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác 

34 (3) + 5 5 71 (5) + 6 

Počet výstupov kategórie A2 3 3 
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1 Podľa Prílohy č. 2 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 Minimálne jedna vysokoškolská učebnica 
4 Úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školenie 

najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore 
5 Súčasťou 34 pôvodných vedeckých prác môžu byť aj monografie; z 34 pôvodných vedeckých prác tri musia byť   
   uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise + autorstvo najmenej 5 odborných prác uverejnených 
v odborných     
   časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch 
6 Akceptujú sa všetky citácie v zahraničných publikáciách, aj mimo databáz WOS a SCOPUS 

 
4. Hodnotenie splnenia podmienok na základe oponentských posudkov 

 
Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty schválila 
oponentov v inauguračnom konaní v zložení: 
 

1. prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 
2. prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno 
3. prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu; 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno. 
 
Predložené oponentské posudky sú kladné a tvoria prílohu inauguračného spisu. Všetci traja  
oponenti v závere posudkov odporúčajú, po úspešnom priebehu inauguračnej prednášky, 
vymenovať uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
Medzinárodné právo.  
 

III. 
Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky 

 
Uchádzač predniesol inauguračnú prednášku na tému: „Vývoj a súčasná podoba 
medzinárodného práva životného prostredia“. V prednáške sa zaoberal problematikou 
vývoja a súčasnej podoby medzinárodného práva životného prostredia ako špecifického pod 
odvetvia medzinárodného práva verejného. V úvode identifikoval príčiny vzniku 
medzinárodného práva životného prostredia, ktorými sú prudké zhoršenie životného prostredia 
planéty Zeme v dôsledku neregulovanej činnosti ľudstva a s tým súvisiaca potreba 
medzinárodnoprávnej regulácie ľudských aktivít v oblasti životného prostredia. V prednáška 
ďalej venoval pozornosť definícii pojmu medzinárodného práva životného prostredia a miestu 
medzinárodného práva životného prostredia v rámci systému medzinárodného práva 
verejného. V prednáške bola ďalej osobitná pozornosť venovaná  historickému vývoju 
medzinárodného práva životného prostredia a jeho periodizácii. V kontexte periodizácie vývoja 
medzinárodného práva životného prostredia boli identifikované tri obdobia jeho vývoja – 
obdobie klasické, moderné a post moderné. V záverečnej časti prednášky bola pozornosť 
venovaná  súčasnej podobe medzinárodného práva životného prostredia z hľadiska 

3. Ohlasy na publikačnú 
činnosť   

Ohlasy spolu 35 254 

Ohlasy uvedené v citačných 
databázach WoS a SCOPUS 

5 6 80 

4. Vedecká škola   

Výrazný podiel na riešení 
grantových projektov  

3 8 

Uznanie vedeckou  komunitou + + 
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konštrukcie záväzkov v rámci jeho prameňov ako aj spôsobu jeho aplikácie, a napokon 
významu medzinárodného práva životného prostredia z pohľadu jeho cieľov, spôsobov 
dosahovania týchto cieľov ako aj jeho vplyvu na všeobecné inštitúty a osobitné odvetvia 
medzinárodného práva verejného.    
 
Uchádzač preukázal požadované pedagogické majstrovstvo a rečnícke schopnosti, aké sa 
očakávajú od uchádzača na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. 
 

IV. 
Záver 

 
Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 131/2002 
Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, 
oponentských posudkov,  odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkove 
zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača. 
 
Na základe uvedeného Inauguračná komisia podľa ust. § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor vo veci 
inauguračného konania doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD. (ďalej len "uchádzač") v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Medzinárodné právo predkladá Vedeckej 
rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty prostredníctvom jej 
predsedu návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v 
odbore habilitačného a inauguračného konania Medzinárodné právo. 
 
 

 
 
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., v. r.  
predseda komisie  

   
 
 
 
 
V Košiciach, 6. októbra 2020 


