
 

OPIS / ŠTRUKTÚRA INFORMÁCII O OPRÁVNENÍ USKUTOČŇOVAŤ 
HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
 

Názov fakulty: Fakulta práva 

 

Názov odboru HIK:  Občianske právo 
 

1. Vymedzenie odboru 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo obsahovo korešponduje 
s predmetom skúmania vedného odboru Občianske právo. 
Odbor habilitačného a inauguračného konania Občianske právo zahŕňa najmä nasledujúce oblasti 
vedy a výskumu v občianskom práve a vzdelávania v študijnom odbore právo: 

- občianske právo hmotné, ktoré upravuje základné inštitúty, vecné práva, dedenie, 
zodpovednosť za škodu a za vydanie bezdôvodného obohatenia a záväzkovo-právne vzťahy 
a  je nevyhnutným predpokladom pre aplikáciu občianskeho práva procesného, 

- občianske právo procesné, ktoré upravuje priebeh konania na súde napĺňajúce spravodlivú 
a účinnú ochranu práv a právnu istotu a je aplikačným nástrojom občianskeho práva 
hmotného a rodinného práva, 

- rodinné právo, ktoré upravuje relevantné otázky súvisiace s manželstvom, rodinou, jej 
riadnym fungovaním a zabezpečením priaznivých podmienok pre vývoj zdravého jedinca, 
nevynímajúc náhradné rodinnoprávne vzťahy, vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými 
príbuznými, 

- právo duševného vlastníctva, ktoré upravuje predovšetkým autorské právo a práva súvisiace 
s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva. 

Udeľovaný titul: 
docent / 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Personálne 
zabezpečenie 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. 
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

 
 



 
doc. Denisa Jakúbeková – Dulaková, PhD. 
doc. JUDr. Bronislava Lila Pavelková, PhD. 
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zloženie vedeckej 
rady 

Vedecká rada Fakulty práva: Vedecká rada - Fakulta práva | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Vedecká rada PEVŠ: Vedecká rada | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 

 

4. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu docent 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

5. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu profesor 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

6. Pravidlá a postupy 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

1. odkaz na vnútorný predpis, alebo jeho časť: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. odkaz na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

7. Linky na ukončené 
konania a ich výsledky 

Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Dr. Jaroslav Szczechovicz - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Denisa Dulaková - Jakúbeková, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 

 

https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/info/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/pevs/organizacna-struktura/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-anton-dulak-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/dr-jaroslav-szczechovicz/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-denisa-dulakova-jakubekova-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-daniela-gandzalova-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-marek-stevcek-phd/


 
JUDr. PhDr. Monika Jurčová, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 

8. Linky na prebiehajúce 
konania 

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com)  

 

 

 

OPIS / ŠTRUKTÚRA INFORMÁCII O OPRÁVNENÍ USKUTOČŇOVAŤ 
HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
 

Názov fakulty: Fakulta práva 

 

Názov odboru HIK:  Trestné právo 
 

1. Vymedzenie odboru 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

Odbor habilitačného konania  a inauguračného konania Trestné právo obsahovo korešponduje s predmetom 
skúmania vedného odboru Trestné právo. 
  
Trestné právo v užšom slova zmysle v sa tradične člení na: 

- trestné právo hmotné, ktoré predovšetkým vymedzuje trestné činy, podmienky trestnej 
zodpovednosti a beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania, a  

Udeľovaný titul: 
docent / 
profesor 
 
 
 
 
 

https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-phdr-monika-jurcova-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-jan-cirak-csc/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-denisa-dulakova-jakubekova-phd/


 
- trestné právo procesné, ktoré upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri 

odhaľovaní trestných činov, vyšetrovaní a rozhodovaní o nich, práva a povinnosti obvineného, ako aj 
ďalších osôb zúčastnených na konaní a výkon trestných sankcií. 

 
Vzhľadom na členstvo SR v Rade Európy a Európskej únii, právne akty uvedených inštitúcií zásadne ovplyvňujú 
celý európsky vývoj v trestnej oblasti, a tým aj národné trestné právo. Do trestného práva zaraďujeme aj 
medzinárodné trestné právo, upravujúce najmä zodpovednosť fyzických osôb za zločiny podľa 
medzinárodného práva, do ktorého patria aj zločiny proti mieru, proti ľudskosti, vojnové zločiny, zločin 
genocídia a neľudských činov proti civilnému obyvateľstvu. 
 
V širšom význame do trestného práva možno zaradiť aj kriminológiu (vedu o príčinách a podmienkach 
kriminality, o jej páchateľoch i prevencii), viktimológiu (vedu o obetiach kriminality) a penológiu (vedu o 
trestoch, ich výkone a účinkoch). Trestné právo využíva aj poznatky kriminalistiky (vedy skúmajúcej zákonitosti 
vzniku, vyhľadávania, zaisťovania a skúmania stôp a iných kriminalisticky relevantných informácií o 
spáchaných trestných činoch, ako aj o metódach a prostriedkoch odhaľovania a vyšetrovania trestných činov). 
Pre trestné právo sú významné aj poznatky tzv. forenzných disciplín, medzi ktoré zaraďujeme najmä súdne 
lekárstvo, súdnu psychiatriu, súdnu psychológiu, súdne inžinierstvo. 
 
Súvisiacim odborom je Správne právo, pretože rovnako ako trestné právo, aj správne právo je významným 
prostriedkom ochrany spoločenských vzťahov. Pokiaľ trestné právo postihuje spoločensky najzávažnejšie 
delikty – trestné činy, správne právo je orientované na postih spoločensky menej závažných konaní, t. j. 
priestupkov a iných správnych deliktov. Existuje celý rad priestupkov, ktoré sú subsidiárne k trestnoprávnej 
úprave trestných činov. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Personálne 
zabezpečenie 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. 
prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M 
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 
prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Zloženie vedeckej 
rady 

Vedecká rada Fakulty práva: Vedecká rada - Fakulta práva | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Vedecká rada PEVŠ: Vedecká rada | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 

 

4. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu docent 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

5. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu profesor 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

6. Pravidlá a postupy 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

1. odkaz na vnútorný predpis, alebo jeho časť: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. odkaz na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

7. Linky na ukončené 
konania a ich výsledky 

PhDr. Mgr. JUDr. Jozef Medelský, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
plk. JUDr. František Vavera, Ph.D. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 

 

https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/info/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/pevs/organizacna-struktura/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/phdr-mgr-judr-jozef-medelsky-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-peter-polak-phd-2/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-simona-ferencikova-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-ingrid-mencerova-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-lucia-kurilovska-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/plk-judr-frantisek-vavera-ph-d/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-petr-havlan-csc/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-phdr-peter-potasch-phd/


 
Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 

8. Linky na prebiehajúce 
konania 

Aktuálne neprebieha žiadne konanie.  

 

 

 
OPIS / ŠTRUKTÚRA INFORMÁCII O OPRÁVNENÍ USKUTOČŇOVAŤ 
HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
 

Názov fakulty: Fakulta práva 

 

Názov odboru HIK:  Medzinárodné právo 
 

1. Vymedzenie odboru 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania Medzinárodné právo obsahovo 
korešponduje s predmetom skúmania vedného odboru Medzinárodné právo. 
 
Odbor habilitačného a inauguračného konania Medzinárodné právo zahŕňa najmä nasledujúce 
oblasti vedy a výskumu v medzinárodnom práve a vzdelávania v študijnom odbore právo 

- medzinárodné právo verejné, ktoré upravuje vzťahy medzi štátmi a ostatnými subjektmi 
medzinárodného práva verejného 

Udeľovaný titul: 
docent / 
profesor 
 
 
 
 

https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/prof-judr-jozef-zahora-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-peter-polak-phd/


 
- medzinárodné právo súkromné, ktoré upravuje vzťahy s cudzím prvkom medzi subjektmi 

medzinárodného práva súkromného 
- právo Európskej únie 
- vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva 
- vzťah medzinárodného práva a práva Európskej únie 
- medzinárodné vzťahy ako materiálne pramene tejto oblasti 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Personálne 
zabezpečenie 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. 
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. 
doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD. 
doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. 
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zloženie vedeckej 
rady 

Vedecká rada Fakulty práva: Vedecká rada - Fakulta práva | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Vedecká rada PEVŠ: Vedecká rada | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 

 

4. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu docent 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

5. Úroveň kritérií na 
vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie 
titulu profesor 

1. link na aktuálne kritériá: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. link na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

6. Pravidlá a postupy 
habilitačného konania a 
inauguračného konania 

1. odkaz na vnútorný predpis, alebo jeho časť: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 
2. odkaz na predchádzajúce znenia – do 30.6.2022: Paneurópska vysoká škola v Bratislave (paneurouni.com) 

 

https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/info/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/pevs/organizacna-struktura/vedecka-rada/
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2022/06/smernica_rektora_c.4_2013_zasady_habilitacneho_konania_a_konania_na_vymenuvanie_profosorov_na_pevs_uplne_znenie_vratane_dod.c.5_v.r..pdf
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/04/smernica_rektora_zasady_habilitacneho_kon.pdf


 
7. Linky na ukončené 
konania a ich výsledky 

JUDr. Andrej Karpat, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ 
(paneurouni.com) 
 
JUDr. Andrea Erdösová, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
doc. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., D. E. A. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. Andrej Králik, LLM. PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 
Doc. JUDr. Naděžda Šišková, PhD. - habilitačné konanie | Paneurópska VŠ (paneurouni.com) 
 

 

8. Linky na prebiehajúce 
konania 

Aktuálne neprebieha žiadne konanie.  

 

 

 

 

https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/judr-andrej-karpat-phd/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-katarina-chovancova-phd-ll-m-mciarb/
https://www.paneurouni.com/habilitacne-inauguracne-konania/doc-judr-katarina-chovancova-phd-ll-m-mciarb/
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