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Správa a návrh inauguračnej komisie na vymenovanie  
doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. 

docentky Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnickej fakulty  

za profesorku  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva. 

 
 
Dňa 21. decembra 2020 požiadala doc. JUDr.  Gabriela Dobrovičová, CSc. o začatie vymenúvacieho 
konania za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a 
práva. Spolu so žiadosťou predložila požadované doklady podľa Rozhodnutia rektora č. 16/2017, 
ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite P. 
J. Šafárika v Košiciach a podľa Rozhodnutia rektora č. 17/2017 o určení obsahu inauguračného spisu na 
UPJŠ v Košiciach. Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty na svojom zasadnutí dňa 26. 
januára 2021 uskutočneného dištančnou formou za použitia videokonferenčnej techniky schválila 
inauguračnú komisiu a oponentov v zložení: 
 
predseda:  
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 
 
členovia:  
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA  
Katedra dejín práva, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 
prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s 
 
prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki 
Katedra ústavného práva, Fakulta práva a verejnej správy, Univerzita Lódz, Poľsko 
 
oponenti: 
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 
Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 
 
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 
Katedra právnej teórie, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno 
 
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Katedra teórie práva a právnych učení, Karlova univerzita, Právnická fakulta, Praha 
 
Dátum a miesto zverejnenia konania inauguračnej prednášky:  
Dňa 29. marca 2020 v denníku PRAVDA a na www stránkach univerzity a fakulty 
 
Názov inauguračnej prednášky:  
Obmedzenie základných práv a slobôd a mimoriadne (výnimočné) stavy 
 
Dátum a miesto konania verejnej inauguračnej prednášky:  
13. apríla 2021 o 13,00 hod. prostredníctvom videokonferencie využitím aplikácie MS TEAMS pred 
Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty (v súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 
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30.03.2020, ktorým sa určujú podmienky využitia telekonferenčnej techniky pre účely habilitačného 
a inauguračného konania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach). 
 
 
Inauguračná komisia sa oboznámila s podkladmi týkajúcimi sa žiadosti doc. JUDr. Gabriely 
Dobrovičovej, CSc. (ďalej len „uchádzačka“) o udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva. 
 

I. 
Vyhodnotenie plnenia podmienok podľa zákona o vysokých školách 

 
Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok na získanie titulu profesor podľa  § 76 ods. 5 
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 uchádzačka tieto 
podmienky splnila, pretože získala vedecko-pedagogický titul docent podľa § 76 odsekov 3,  4 a 6  
zákona o vysokých školách. 
 
Inauguračná komisia ďalej konštatovala, že uchádzačka splnila 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 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta), 

b) ovplyvnila vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
vytvorením vedeckej školy, ktorá nadväzuje na jej publikované vedecké práce (počas svojho 
doterajšieho pôsobenia vychovala 8 doktorandov, ktorým bol udelený akademický titul PhD. 
a  v súčasnosti je školiteľkou jedného doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky), 

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

 
II. 

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

1. Splnenie kvalifikačných predpokladov 
 

Uchádzačka získala 29.06. 1989 vedeckú hodnosť kandidát právnych vied (CSc.) vo vednom 
odbore 68-05-9 Hospodárske a finančné právo na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulte.  

 
Následne, uchádzačka získala dňa 22.12. 2005 vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore 
Teória štátu a práva na 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) Uchádzačka vykonáva pedagogickú činnosť počas doby  15 rokov od získania vedecko-
pedagogického titulu docent na ustanovený týždenný pracovný čas.  
 

V danom období viedla prednášky a semináre z povinných predmetov „Teória štátu a práva I“ a „Teória 
štátu a práva II“ v bakalárskom študijnom programe a prednášky z predmetu Teória štátu a práva 
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v magisterskom študijnom programe. Prednášky viedla aj z predmetov,  „Teória práva I“, „Teória práva 
II“ v doktorandskom študijnom programe a z voliteľného predmetu „Pramene práva“ . Súčasťou jej 
pedagogického pôsobenia je aj vedenie a oponovanie záverečných prác. V rámci svojho pôsobenia na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte (Katedre teórie štátu a práva a neskôr 
na Ústave teórie práva Gustava Radbrucha) bola pravidelne predsedníčkou i členkou komisií pre 
obhajoby bakalárskych prác, magisterských prác, dizertačných prác a v komisiách pre štátne skúšky 
z predmetu Teória práva. Spravidla pôsobila aj ako členka v komisiách pre rigorózne skúšky zo 
študijných predmetov Teória štátu a práva a Právna komparatistika. Uchádzačka sa podieľala aj na 
príprave viacerých bakalárskych, magisterských i doktorandských študijných programov (príprava a 
zavedenie nového bakalárskeho študijného programu  „Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky, 
poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku“, ktorý bol akreditovaný 
v akademickom roku 2017/2018; príprava doktorandského študijného programu v odbore „Teória 
a dejiny štátu a práva“, ktorého je spolugarantkou). Uchádzačka taktiež vedie záverečné práce a je 
členkou v komisiách pre obhajoby záverečných prác na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego v Rzeszowe, Poľsko, čo potvrdzuje jej medzinárodný rozmer pôsobenia aj v oblasti 
vzdelávacej činnosti. 

 
 

b) Uchádzačka je autorkou/spoluautorkou nasledujúcich vysokoškolských učebníc, skrípt 
a učebných textov:  
 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
 
ACA1 Teória práva / Alexander Bröstl a kolektív ; recenzenti Aleš Gerloch, Radoslav Procházka. 
- 1. vydanie. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. - 199 s. - ISBN 
9788073804251 (brož.). 
[BRÖSTL, Alexander (41%) - DOBROVIČOVÁ, Gabriela (27%) - KANÁRIK, Imrich (32%) ] [2,6 AH] 
 
BCI Skriptá a učebné texty 
 
BCI1 Teória štátu a práva : /Základné pojmy/ / Imrich Kanárik ; Gabriela Dobrovičová, Peter 
Mosný. - 1.vyd. – Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 1988. - 129 s. 
[KANÁRIK, Imrich (77%) - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - MOSNÝ, Peter] ] [0,5 AH] 
BCI2 Sociológia práva / Pavel Hungr, Gabriela Dobrovičová. - 1. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1990. 
- 252 s. - Vysokoškolské učebné texty. - +0492+-00321-KN 1991/02. - ISBN 80-7097-090-1. 
[HUNGR, Pavel - DOBROVIČOVÁ, Gabriela] ] [2,1 AH] 
 
BCI3 Náčrt teórie práva / Alexander Bröstl, Jozef Prusák, Imrich Kanárik ; Gabriela Dobrovičová. 
- 1. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1991. - 122 s. - +0742+-00596-KN 1992/03. - Vysokoškolské učebné 
texty. - ISBN 80-7097-156-8. (28%) ]  
[BRÖSTL, Alexander (24%) - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich (33%) - PRUSÁK, Jozef 
[1,1 AH] 
 
BCI4 Sociológia práva / Gabriela Dobrovičová, Pavel Hungr, Gerlinda Smaus ; Martina 
Urbanová. - 1. vyd. - Košice : Dekanát Právnickej fakulty UPJŠ, 1994. - 115 s. - ISBN 80-7097-
258-0.  
[DOBROVIČOVÁ, Gabriela - HUNGR, Pavel - SMAUS, Gerlinda - URBANOVÁ, Martina] [0,5 AH] 
 
BCI5 Základy štátovedy : Vysokoškolské učebné texty / Alexander Bröstl. - Košice : Právnická 
fakulta UPJŠ, 1997. - 142 s. - ISBN 80-7097-358-7. 
[BRÖSTL, Alexander - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich] [0,85 AH] 
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BCI6 Základy štátovedy / Alexander Bröstl, Gabriela Dobrovičová, Imrich Kanárik. - 2. - Košice : 
Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 2000. - 190 s. - Opätovné vydanie v roku 
2004. - ISBN 80-7097-415-X. 
[BRÖSTL, Alexander - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich] [0,85 AH] 

 
BCI7 Teória práva / Alexander Bröstl. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Právnická fakulta , 2002. - 170 s. - Druhé vydanie skrípt vyšlo v roku 2004. Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. ISBN 80-7097-559-8, 169 s. - ISBN 80-7097-
486-9.  
[BRÖSTL, Alexander - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich] [2,6 AH] 
 
BCI8 Teória práva / Alexander Bröstl, Gabriela Dobrovičová, Imrich Kanárik. - Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007. - 169 s. - ISBN 9788070976807 (brož.). 
[BRÖSTL, Alexander - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich] [2,6 AH] 
 
BCI9 Základy štátovedy : vysokoškolské učebné texty / Alexander Bröstl, Gabriela Dobrovičová, 
Imrich Kanárik ; Rec. Igor Palúš. - 3. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2007. - 190 s. 
- ISBN 978-80-7097-679-1. 
[BRÖSTL, Alexander - DOBROVIČOVÁ, Gabriela - KANÁRIK, Imrich] [0,85 AH] 
 

c) Uchádzačka 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. Uchádzačka toto 
kritérium prekračuje, nakoľko je školiteľkou 8 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 uchádzačka 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. 
 
Uchádzačka je autorkou jednej vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve. Je 
autorkou 45 pôvodných vedeckých prác, z ktorých 4 boli vydané v zahraničnom recenzovanom 
časopise, a zároveň je autorkou 5 odborných prác v odborných časopisoch a odborných 
recenzovaných zborníkoch. Spomedzi jej 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 škôl. 
 
Uchádzačka spĺňa aj kritérium ohlasov na svoje vedecké práce, a to z požadovaného celkového 
počtu 35 ohlasov eviduje 309 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 88 ohlasov z požadovaných 5.  
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Uchádzačka sa podieľala aj na riešení 9 grantových projektov financovaných zo zdrojov VEGA, 2 
grantových projektov financovaných zo zdrojov APVV a na 1 grantovom projekte v rámci schémy 
VVGS UPJŠ - Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ (z požadovaných 3), pričom bola vedúcou 
riešiteľského kolektívu v 2 z nich. Okrem vedeckých grantových projektov sa uchádzačka podieľala 
na riešení 1 vzdelávacieho projektu v rámci operačného programu OPV-2012/1.2/05-SORO, 
ktorého bola odbornou garantkou a aj recenzentkou. 
 
Uchádzačku je možné považovať za uznávanú vedeckou komunitou v danom odbore doma aj 
v zahraničí. O tom svedčí aj to, že je ustanovovaná na členku komisií pre dizertačné skúšky, 
obhajoby dizertačných prác alebo ako oponentku dizertačných prác nielen na domovskej právnickej 
fakulte, ale aj na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Univerzity Komenského v Bratislave, 
Paneurópskej vysokej škole, či na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
 
Uznanie uchádzačky je evidentné aj z jej členstva v rôznych vedeckých a odborných komunitách 
a orgánoch, napr. v slovenskej sekcii Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu IVR, 
vo vedeckej rade časopisov Studies in Public Law, Research Journal of Bielsko-Biala School of 
Finance and Law a Zeszyty naukowe, v redakčnej rade časopisov Ius et administratio a Studia 
Iuridica Cassoviensia, v ktorom do roku 2019 bola predsedníčkou redakčnej rady, ako aj 
v akademických orgánoch slovenských vysokých škôl. 
 
Medzinárodný rozmer vedeckej činnosti uchádzačky vyplýva aj z absolvovania 3 študijných 
a prednáškovo-pracovných pobytov v zahraniční na Fakulte práva a verejnej správy Univerzity 
Lódzkej v Poľsku, Právnickej fakulte Petrohradskej štátnej univerzity v Petrohrade a Súdnom dvore 
EÚ v Luxemburgu. 
   
Tab. Plnenie kritérií 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

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

3 15 

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

3 (3 AH) 3 10 

Počet ukončených doktorandov 
1 + 1 4 8+1 

2. Publikačná činnosť 
A  

Monografie 
1 1 

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác 

34 (3) + 5 5 40 (4) + 5 

Počet výstupov kategórie A2 
3 3 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť   

Ohlasy spolu 
35 309 
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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 Holländer, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická 
fakulta 

2. prof. JUDr. Miloš Večeřa, CSc., Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno 
3. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha. 

 
Predložené oponentské posudky sú kladné a tvoria prílohu inauguračného spisu. Všetci traja  oponenti 
v závere posudkov odporúčajú, po úspešnom priebehu inauguračnej prednášky, vymenovať 
uchádzačku za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny 
štátu a práva.  
 

III. 
Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky 

 
Uchádzačka predniesla inauguračnú prednášku na tému: „Obmedzenie základných práv a slobôd 
a mimoriadne (výnimočné) stavy“.  V prednáške sa zaoberala v prvom rade vymedzeniu 
mimoriadnych (výnimočných) stavov a to aj na podklade historicko-právnej analýzy z čias Rímskej ríše. 
Vymedzila teoreticko-právne a ústavnoprávne vnímanie mimoriadnych (výnimočných stavov). 
Následne sa zaoberala právom ako nástrojom verejnej (štátnej) moci na riešenie výnimočných stavov 
a ako nástrojom na limitovanie verejnej (štátnej moci) pri činnosti smerujúcej k odvráteniu krízy. 
V rámci aktuálneho celosvetového problému – pandémie COVID-19 – posudzovala jej vplyv na 
bezpečnosť a obmedzenie základných práv. Zároveň sa zaoberala aj súčasnou právnou úpravou 
v podmienkach Slovenskej republiky umožňujúcou obmedzovanie základných práv a slobôd. 
Analyzovala povahu uznesenia vlády, ktorým sa vyhlasuje núdzový stav a stanovujú obmedzenia 
základných práv a slobôd, ako aj povahu rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR majúcich za 
následok obmedzenie základných práv a slobôd jednotlivcov. Vzhľadom na aktuálnosť danej témy, ako 

Ohlasy uvedené v citačných 
databázach WoS a SCOPUS 

5 6 88  

4. Vedecká škola   

Výrazný podiel na riešení 

grantových projektov  
3 

13 
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aj jej medziodborovosť, na prednášku nadväzovala širšia odborná diskusia, v rámci ktorej uchádzačka 
preukázala svoje argumentačné a vedecké schopnosti.   
 
Uchádzačka preukázala 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 uchádzačky. 
 
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. 
Gabriely Dobrovičovej, CSc. (ďalej len "uchádzačka") v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania Teória a dejiny štátu a práva predkladá Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Právnickej fakulty prostredníctvom jej predsedu návrh s odporúčaním schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
Teória a dejiny štátu a práva. 
 
 
 

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

 
 
 
V Košiciach, 13. apríla 2021 


