
VÝPIS  UZNESENIA  
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

o rozhodnutí vedeckej rady udeliť vedecko-pedagogický titul docent 
 
 

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa konalo 
dňa 12. apríla 2018 na TU v Trnave, Právnickej fakulte. V čase hlasovania o návrhu bolo 
prítomných  23 členov vedeckej rady z celkového počtu 27 členov vedeckej rady, t. j. 
vedecká rada bola schopná uznášať sa. 
 
K bodu 2.: Schválenie vedecko-pedagogických titulov docent. 
 

Ďalej prof. Barancová oboznámila členov vedeckej rady s Návrhom habilitačnej 
komisie a so základnými údajmi o habilitačnom konaní JUDr. Viktora Križana, PhD. , 
interného uchádzača TU v Trnave, Právnickej fakulty.   

Habilitačné konanie JUDr. Viktora Križana, PhD. začalo 31. 10. 2017. Vedecká rada  
dňa 30. 11. 2017 schválila členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce. 
Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí  dňa  20. 12. 2017 konštatovala, že boli 
splnené všetky náležitosti a kritériá fakulty pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 Dňa 22.  3. 2018 sa konala verejná habilitačná prednáška na tému „Ochrana súkromia 
zamestnanca v recentnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva“  a 
obhajoba habilitačnej práce na tému „Pracovnoprávna dimenzia sociálnej náuky Katolíckej 
Cirkvi“ za účasti dvoch členov habilitačnej komisie (prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. a 
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. ospravedlnila svoju 
neúčasť), troch oponentov habilitačnej práce (prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., doc. JUDr. 
Ján Matlák, CSc. a doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JCD., Th.D.) a za účasti siedmich 
členov vedeckej rady fakulty (doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., doc. JUDr. Miloš 
Lacko, PhD.. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.. doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., 
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a  doc. JUDr. 
PhDr. Adriána Švecová, PhD.) 

   Prof. Barancová oboznámila členov vedeckej rady s témou a problematikou 
habilitačnej prednášky. Habilitačná komisia konštatovala, že spôsob podania prednášky i jej 
vedecká a pedagogická úroveň boli na výbornej úrovni a pre poslucháča bola prednesená 
zrozumiteľne a prehľadne. Ďalej oboznámila členov vedeckej rady s priebehom obhajoby 
habilitačnej práce. Na pripomienky a námety oponentov habilitant reagoval pohotovo 
a kompetentne. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom predniesol svoje názory a vecne 
reagoval na diskusiu. Ďalej predsedníčka komisie zhodnotila doterajšie pedagogické,  
vedeckovýskumné a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy uchádzača, ktoré 
v plnom rozsahu spĺňajú všetky požiadavky kladené na habilitačné konanie na fakulte.  

Habilitačná komisia vrátane oponentov habilitačnej práce v tajnom hlasovaní (počet 
prítomných členov vrátane oponentov: 5, počet platných hlasovacích lístkov: 5, súhlasím: 5, 
nesúhlasím: 0) súhlasila s návrhom udeliť uchádzačovi vedecko-pedagogický titul „doc.“ 
v študijnom odbore pracovné právo.  

Na záver prof. Barancová konštatovala, že v celom priebehu konania bol dodržaný 
postup ustanovený zákonom a vyhláškou o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a predložila členom vedeckej rady Návrh habilitačnej komisie: 

„Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
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oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi JUDr. Viktorovi 
Križanovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 3.4.6. pracovné 
právo.“  

Predsedajúca otvorila rozpravu k tomuto návrhu.  
V rámci rozpravy prof. Barancová vyjadrila podporu udeliť JUDr. Križanovi vedecko-

pedagogický titul docent. JUDr. Križana predstavila ako perspektívneho pedagóga a vedca, 
člena Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, ktorý najmä publikačným 
výstupmi presahuje plnenie kritérií, ocenila aktuálnosť a sociálny rozmer tak témy prednášky 
ako aj habilitačnej práce. V rámci diskusie vystúpili doc. Olšovská, doc. Novotná, doc. 
Gajdošová a prof. Šmid, ktorí potvrdili vysokú odbornú a profesionálnu úroveň habilitanta, 
ocenili aktuálnu a zaujímavú tému prednášky a habilitačnej práce, podnetnú a inšpiratívnu 
diskusiu a v plnej miere podporili návrh habilitačnej komisie udeliť vedecko-pedagogický 
titul docent. 

Po ukončení rozpravy členovia vedeckej rady pristúpili k tajnému hlasovaniu. 
 
 
HLASOVANIE:  počet vydaných hlasovacích lístkov: 23 
                             počet platných hlasovacích lístkov:         23 
                             súhlasím:                                                  23 
                             nesúhlasím:                                                0 
 
Uznesenie VR TU PF č. 4/2018: Vedecká rada TU, Právnickej fakulty po prerokovaní 
návrhu habilitačnej komisie,  v tajnom hlasovaní  rozhodla o udelení  vedecko-pedagogického 
titulu docent JUDr. Viktorovi Križanovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo.  
 
 
V Trnave 19. 4. 2018 
 
 

                                              doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., v. r.  
                                      predsedníčka Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty 

 


