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Inauguračná komisia1:  
 
Predseda: 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA, TU Trnava, Právnická fakulta 
 
Členovia: 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., UPJŠ Košice, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., UK Bratislava, Právnická fakulta 
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., MU Brno, Právnická fakulta, ČR 
 
Oponenti v inauguračnom konaní:  
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., UK Praha, Právnická fakulta, ČR 
prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., UK Praha, Katolícka teologická fakulta, ČR 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta 
 
Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača: 

 
Uchádzač v úvode inauguračnej prednášky na tému „Prínos kánonického práva k 

rozvoju právnej tradície kresťanského Západu“ najskôr poukázal na dôvody výberu predmetu 
svojho bádania spočívajúce v osobitom a výnimočnom charaktere kánonického práva. Potom 
predstavil začiatky vývoja tohto právneho systému v časoch prvotnej Cirkvi. Kánonické právo 
sa ako vedecko-pedagogická disciplína etablovalo až v polovici 12. storočia vďaka 
Graciánovmu dekrétu, keďže do toho času sa vyučovalo ako súčasť morálnej teológie. 
Uchádzač v tejto súvislosti spomenul niektoré teórie vrcholného stredoveku, ktoré naďalej 
vnímali právo (nevynímajúc ani právo sekulárne) ako súčasť morálnej teológie. Tieto závery 
demonštroval aj scholastickými metódami, ktorými pracoval nielen Gracián, ale už pred ním 
pri glosovaní textov justiniánskej kodifikácie slávny právnik Irnerius. Uchádzač v nadväznosti 
na to poukázal na zrod utrumque ius v zmysle iura docta, ktoré boli ako jediné vyučované na 
stredovekých univerzitách, čo v zásade pretrvalo až do obdobia neskorého novoveku. 
Uchádzač potom charakterizoval známy systém ius commune, ktorý umožňoval od čias 

                                                 
1 Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní schválení vo Vedeckej rade TU, Právnickej 
fakulty - uznesenie VR TU PF č. 6/2019 zo dňa 6. 5. 2019 a uznesenie VR TU PF č. 30/2019 zo dňa 6. 9. 2019. 
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neskorého stredoveku urovnávať viaceré problémy definitívnym spôsobom a z toho dôvodu 
pôsobil ako tzv. mierotvorné právo. Právnofilozofické náhľady uchádzač uplatnil aj pri 
vysvetľovaní hľadania dokonalosti v práve, čo bolo príznačné práve pre kánonické a rímske 
právo. V nadväznosti na to spomenul viacero novovekých smerov a teórií odmietajúcich 
uznávanú autoritu ius commune, uprednostňujúc na jeho úkor právo partikulárne, prioritne 
vystavané na utilitaristickom princípe. Napokon uviedol, že aj kánonické právo sa nechalo 
inšpirovať sekulárnymi právnymi systémami, a to najmä pri kodifikovaní jeho noriem.  

Uchádzač potom prezentoval svoj prínos v odbore snahou o jeho rozvoj tvorbou 
vedeckých výstupov z oblasti kánonického práva za pomoci právnických metód, ktoré boli za 
čias bývalého režimu rozsiahle opomínané (predmet sa vyučoval len na teologických 
fakultách, v zásade teológmi). Výsledky svojej činnosti prezentoval na vedeckých 
konferenciách, ale tiež pri stretnutiach so zahraničnými kolegami v rámci študijných pobytov. 
Potom uviedol predmety, ktorých výučbu zabezpečoval, a predstavil i najdôležitejšie témy 
analyzované v jeho monografiách a vedeckých článkoch. Spomenul tiež, že pedagogicky 
pôsobí v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia v odbore Právo a 
Teória a dejiny štátu a práva a vyzdvihol tiež svoje členstvo v profesijných organizáciách, 
ktorých poslaním je obdobne rozvoj odboru. V nadväznosti na to osobitne poukázal na 
niektoré svoje štúdie, najmä publikácie zahrnuté vo vedeckých databázach Web of Science a 
Scopus, rozsiahlu učebnicu vydanú pod názvom „Dejiny cirkevného práva“ vrátane 
niektorých analyticko-prekladových štúdií pozostávajúcich z odborného prekladu 
autentického latinského textu a odborného komentára. Snahu o rozvoj odboru preukázal aj 
jeho prepájaním s pozitívnym právom, čo je aj podstatou riešenia projektu APVV „Rímsko-
kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“, v ktorom pôsobí v pozícii zodpovedného 
riešiteľa. Okrem účasti v ďalších vedeckých projektoch taktiež zorganizoval viaceré vedecké 
konferencie zamerané práve na klasické právnické systémy. Napokon spomenul školenie 
doktorandov, ktorí obdobne prispeli a stále prispievajú k rozvoju odboru Teória a dejiny štátu 
a práva, a niektoré školené záverečné práce, hodnotené ako najlepšie na fakulte a ocenené 
cenami dekana. 

Charakteristiku súčasných perspektív odboru uchádzač začal poukázaním na viaceré 
problémy v jeho vedeckom spracúvaní, ktoré sa prejavujú nielen v krajinách bývalého 
východného bloku, ale tiež na Západe. Za hlavné označil absenciu komplexnej pripravenosti a 
najmä neznalosť latinského jazyka, ktorý je jediným autentickým v práve Katolíckej cirkvi. 
Nevyhnutnosť ďalšieho skúmania tohto odboru vysvetlil skutočnosťou, že súčasná civilizácia 
je stále vystavaná na normách, inštitútoch a premisách rímsko-kánonického práva, z čoho 
vyplýva nielen možnosť nachádzania historických paralel, ale tiež inšpirovania sa starším 
právom v zmysle vznášania postulátov de lege ferenda. Po naznačení niektorých vplyvov na 
moderné právo uchádzač v závere svojej prednášky prezentoval snahu o pokračovanie vo 
svojom výskume a rozvíjanie odboru kánonického práva ďalej.  

 
K celkovému zhodnoteniu prednášky komisia konštatuje, že spĺňa kritériá, ktoré sú 

obvykle vyžadované pre tento druh prednášky. Z formálneho i obsahového hľadiska možno 
konštatovať, že prednáška bola náležite pripravená, a to nielen z hľadiska obsahu, ale i formy, 
a na patričnej úrovni bola tiež prezentovaná.  

 
Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu inauguračnej komisie“ v rámci odborného 

posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. na 
tému „Prínos kánonického práva k rozvoju právnej tradície kresťanského Západu“ je aj 
príloha „Písomné stanovisko o priebehu inauguračnej prednášky“, ktoré vypracovali 
poverení členovia Vedeckej rady TU, Právnickej fakulty priamo na verejnom zasadnutí 
Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty dňa 15. 10. 2019.  
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Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní sa so závermi 
stanoviska uvedenými v prílohe plne stotožňujú. 
 
Preskúmanie splnenia kritérií na vymenúvanie profesorov:  
  

Vymenovaná inauguračná komisia v súlade so zákonom č. 131/2012 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s v tom čase platnou vyhláškou 
MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky 457/2012 Z. z. a v súlade s § 14 
ods. 2 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor dňa 15. 5. 2019 na svojom 
pracovnom zasadnutí preskúmala splnenie platných kritérií fakulty na získanie vedecko-
pedagogického titulu „profesor“.  

Komisia analyzovala splnenie Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schválených Vedeckou radou 
Trnavskej univerzity v Trnave (platné od 1. 5. 2016) a dospela k záveru, že požadované 
kritériá boli splnené.  

Vymenovaní oponenti v inauguračnom konaní predložili svoje písomné stanoviská, 
v ktorých jednoznačne odporúčajú po úspešnom absolvovaní inauguračného konania 
a prednesení inauguračnej prednášky predložiť vedeckej rade fakulty a následne vedeckej 
rade univerzity návrh na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva (pôvodný študijný odbor 3.4.2. Teória 
a dejiny štátu a práva). Písomné oponentské posudky sú súčasťou vymenúvacieho spisu.  

 
K splneniu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ fakulty 

komisia konštatuje2:  
 
Pedagogická aktivita (§ 7):  
 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto:  

- vykonávanie pedagogickej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere najmenej tri roky od 
získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore; na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje 
iba čas, po ktorý bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školu (vrátane zahraničia) v rozsahu 
najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky, semináre alebo praktické 
cvičenia a viedol doktorandov,  

- publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch učebných textov 
 

Pedagogická prax doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. od získania vedecko-
pedagogického titulu docent v študijnom odbore Teória a dejiny štátu a práva (účinnosť 
dekrétu od 20. 8. 2014) na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je viac ako štyri 
roky (k dátumu podania žiadosti 5. 4. 2019). Od 1. 10. 2014 do 30. 4. 2019 pôsobil na TU 
v Trnave, Právnickej fakulte na Katedre rímskeho a cirkevného práva na funkčnom mieste 
docenta pre študijný odbor Teória a dejiny štátu a práva na ustanovený týždenný pracovný 
čas. V súčasnosti je doc. Vladár zamestnaný na fakulte na znížený pracovný úväzok.  

Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie 
prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov. 

                                                 
2 Prehľad splnenia kritérií, ktoré členovia inauguračnej komisie dôkladne analyzovali na svojom pracovnom 
stretnutí dňa 15. 5. 2019 tvorí Prílohu č. 1: Analýza splnenia kritérií fakulty pre vymenúvanie profesorov 
a je súčasťou inauguračného spisu. 
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Pedagogickú činnosť doc. Vladár vykonával v rámci študijných predmetov: Základy 
kánonického práva, Kánonické právo I a II, Dejiny cirkevného práva I a II, Cirkevnoprávna 
kazuistika a Rímske právo. Od roku 2009 až doteraz je členom skúšobných komisií pre štátne 
a rigorózne skúšky a školiteľom pre doktorandské štúdium v študijnom programe Teória 
a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej fakulte. Bol vedúcim ako aj oponentom 
záverečných – bakalárskych i diplomových prác a v rámci doktorandského štúdia bol členom 
komisií pre obhajoby dizertačných prác ako aj oponentom dizertačných prác.  

Doc. Vladár je autorom jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom 
vydavateľstve (ACA) – 45,3 AH.  
 
Publikačná aktivita a vedecký výskum (§ 8): 
 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti sú tieto: 

a)  - autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 37 pôvodných vedeckých prác v takomto členení: 
dvoch monografií (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH v každej monografii), 

b) - najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej šesť musí byť uverejnených 
v zahraničnom recenzovanom časopise.  
c) - autorstvo najmenej troch vedeckých publikácií kategórie A podľa hodnotenia Akreditačnej komisie 
pre odbor Právo a medzinárodné vzťahy. 

 
V rámci uvedeného kritéria je doc. Vladár autorom dvoch (2) vedeckých monografií 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách (kategória AAA - 16,09 AH a 18,78 AH).  
Ďalej sa vyžaduje 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých najmenej šesť vedeckých 

prác je uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise. Doc. Vladár predložil spolu 36 
pôvodných vedeckých prác, z toho šesť (6) vedeckých prác uverejnených v zahraničných 
vedeckých časopisoch (dve vedecké práce uverejnené v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach WOS a SCOPUS (ADM) a štyri uverejnené v zahraničných 
recenzovaných časopisoch (ADE)). Doc. Vladár v rámci plnenia tohto kritéria ďalej predložil 
30 pôvodných vedeckých prác. Z tohto počtu ide o jednu (1) kapitolu uverejnenú vo vedeckej 
monografii vydanej v domácom vydavateľstve ABD, ďalej vedecké práce uverejnené 
v domácich časopisoch ADF (7), vedecké práce uverejnené v zahraničných AEC (1) 
a domácich recenzovaných zborníkoch AED (7) a vedecké práce (14) ako pozvané 
a publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách kategórie 
AFA, AFB, AFC, AFD.  

Pre splnenie kritéria sa vyžaduje aj publikovanie troch publikácií zaradených do 
kategórie A (akreditačné kritériá). Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v predložených publikáciách tvoriť súčet 3. Doc. Vladár predložil tri (3) vedecké práce 
kategórie A, ktorých je autorom, podiel je teda 3,0; ide o dve štúdie uverejnené v 
časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách ABA (vydavateľstvo Leges, Praha) a jednu kapitolu vo vedeckej monografii 
uverejnenej v zahraničnom vydavateľstve ABC (Leges Praha).  

 
Ohlasy na publikované práce (§ 13) 
 
Vyžaduje sa najmenej 40 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce autora, z toho sedem 
zahraničných ohlasov na publikované práce, okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov príslušnej publikácie. 
 
 K dátumu podania žiadosti o vymenovanie za profesora (dňa 5. 4. 2019) predložil doc. 
Vladár pre splnenie tohto kritéria 50 citácií a ohlasov na publikované práce, (20 v 
zahraničných publikáciách a 30 v domácich publikáciách). Citácie, ktorých zoznam sa 
nachádza v inauguračnom spise sú evidované na TU v Trnave, Právnickej fakulte.  
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Štatistický prehľad vykázaných ohlasov:  
3 – citácie v zahraničných publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 15 
4 – citácie v domácich publikáciách neregistr. v citač. indexoch: 25 
5 – recenzie v zahraničných publikáciách: 5 
6 – recenzie v domácich publikáciách: 5 
 
Plnenie uvedeného kritéria bolo splnené. 
 
Vedecká škola (§ 9), aktívna účasť na konferenciách (§ 10) a účasť na riešení projektov 
(§ 11): 
 
Požiadavky na vedeckú školu (§ 9) sú tieto: 

- minimálne kritérium spočívajúce v úspešnom vyškolení najmenej jedného doktoranda v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore a školiteľstvo najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v danom študijnom odbore,  

- nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej uchádzačom, 
- podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle, 
- aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných programov, 
- aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných vedeckých konferenciách v zahraničí (§ 10) 
- účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä zahraničné projekty a 

granty, domáce granty (§ 11) 
 

Doc. Vladár sa schválením vo Vedeckej rade TU v Trnave, Právnickej fakulty v roku 
2009 stal školiteľom doktorandského štúdia v študijnom programe Teória a dejiny štátu 
a práva. K dátumu podania žiadosti predložil potvrdenie o jednej školenej a úspešne 
ukončenej doktorandke dennej formy štúdia v študijnom programe Teória a dejiny štátu 
a práva a jednom školenom doktorandovi externej formy po úspešnom absolvovaní 
dizertačnej skúšky v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva. Úspešne ukončená 
doktorandka sa v rámci štúdia podieľala na výučbe predmetov formou cvičení, obaja 
doktorandi publikovali vedecké práce a zúčastňovali sa medzinárodných vedeckých 
konferencií doma a v zahraničí. Po ukončení štúdia v roku 2012 absolventka pokračovala 
v rozvíjaní odboru, bola zamestnaná na TU v Trnave, Právnickej fakulte na Ústave pre právne 
otázky náboženskej slobody ako vedeckovýskumná pracovníčka od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.  

Doc. Vladár na funkčnom mieste docenta v odbore Teória a dejiny štátu a práva 
prispieval a prispieva v spolupráci s profesormi a pedagógmi svojou pedagogickou, 
vedeckovýskumnou ako aj organizačnou činnosťou (ako vedúci katedry) k rozvoju poznania 
v študijnom odbore Teória a dejiny štátu a práva.  

Svojou publikačnou činnosťou a výučbou sa podieľa aj na rozvíjaní dlhodobo 
zaznávaných a opomínaných odvetví kánonického a rímskeho práva. Podieľal a podieľa sa na 
príprave viacerých nových konceptov a literatúry pre výučbu historických 
a pozitívnoprávnych predmetov z odboru, napr. tvorba úplne novej osnovy výučby 
k predmetu Dejiny cirkevného práva vrátane literatúry, akceptovanej a používanej nielen na 
Slovensku ale tiež v ČR a Poľsku. Okrem toho sa podieľal na organizovaní viacerých 
medzinárodných vedeckých podujatí, bol editorom publikovaných zborníkov a oponentom 
vedeckých článkov v recenzných konaniach významných časopisov. Je členom skúšobných 
komisií pre štátne a rigorózne skúšky. Od roku 2010 je členom Odborovej komisie 
doktorandského študijného programu Teória a dejiny štátu a práva na fakulte, v rámci ktorej 
bol oponentom a členom komisií pre obhajoby dizertačných prác. Bol členom habilitačných 
komisií ako aj oponentom v habilitačných konaniach na fakulte ako aj Právnických fakultách 
Univerzity Karlovej v Prahe a Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom významných 
organizácií zameraných na rozvoj kánonického práva v SR a ČR.  
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Doc. Vladár sa aktívne podieľal na tvorbe študijných programov fakulty vo 
všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme. Podieľal sa najmä na tvorbe 
doktorandského študijného programu v odbore Teória a dejiny štátu a práva, konkrétne na 
príprave predmetu Kánonické právo a výučbe premetov Kánonické právo a Rímske právo. 
Podieľal sa na tvorbe študijného programu právo – bakalársky a magisterský stupeň štúdia, na 
príprave osnov a obsahu povinne voliteľných predmetov Kánonické právo I a II, Dejiny 
cirkevného práva I a II, Cirkevnoprávna kazuistika, Úvod do ius commune 
a Kánonickoprávna klinika vrátane tvorby literatúry k nim.  

Doc. Vladár sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje 
medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde vystupuje so svojimi 
príspevkami. Zároveň sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí katedry a fakulty. 
Pravidelne je pozývaný ako odborný garant sekcie alebo moderátor v rámci organizovania 
vedeckých podujatí inými právnickými fakultami. Pre potreby splnenia kritéria predložil do 
inauguračného spisu doklady o aktívnej účasti na piatich konferenciách v zahraničí.  

Počas pôsobenia na fakulte sa doc. Vladár podieľal a podieľa ako zodpovedný riešiteľ 
alebo člen riešiteľského kolektívu na riešení viacerých projektov. Pre potreby splnenia 
kritéria predložil uchádzač podklady k účasti na riešení šiestich (6) vedeckovýskumných 
projektov. V pozícii zodpovedného riešiteľa vystupoval, respektíve vystupuje v jednom 
projekte APVV a jednom projekte VEGA. Z pozície člena riešiteľského kolektívu sa 
spolupodieľal na riešení troch projektov VEGA a jedného projektu ESF v rámci výzvy 
Operačný program – Vzdelávanie.  
 
Iná odborná činnosť (§ 12) 
 
Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä tieto: 

- členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a 
grémiách, 

- členstvo v domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch, organizáciách a grémiách, 
- členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík, 
- členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí, ktorými sú 

kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podobné podujatia, 
- vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí, 
- zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, 
- vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci, 
- ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite. 

 
Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť 

uchádzača doc. Vladára a zároveň preukazujú splnenie kritérií fakulty na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor v časti „Iná odborná činnosť“  patria členstvo 
v medzinárodných a domácich organizáciách, výboroch, komisiách: je členom 
Spoločnosti pro církevní právo so sídlom v Prahe, Slovenskej spoločnosti kánonického práva 
so sídlom v Spišskej Kapitule. Od roku 2009 je členom komisie pre štátne a rigorózne skúšky 
a členom Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva 
na TU v Trnave, Právnickej fakulte. Od 2015 do 2019 bol členom odborovej komisie pre 
doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva UK v Bratislave, Právnickej 
fakulte. V rokoch 2015 až 2019 bol členom Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty.  

 Členstvo v redakčných radách - doc. Vladár bol od roku 2013 do 2015 redaktorom 
a od roku 2015 je až doteraz hlavným redaktorom recenzovaného časopisu pre právnu vedu 
Forum iuris Europaeum, ktorý vydáva TU v Trnave, Právnická fakulta.  

V rámci konaných vedeckých podujatí na fakulte alebo iných fakultách v SR a v 
zahraničí bol organizátorom, členom vedeckého výboru, moderátorom, garantom a 
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spolugarantom sekcií domácich a medzinárodných vedeckých konferencií, napr. 
pravidelne organizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie fakulty „Trnavské právnické 
dni“, konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva 
v stredoeurópskom priestore“, ktorú pravidelne organizuje UK v Bratislave, Právnická 
fakulta, pravidelne organizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie právnych romanistov 
SR a ČR a ďalších (zoznam v spise).  

Z množstva vedeckých podujatí boli publikované zborníky, v ktorých bol doc. Vladár 
editorom alebo recenzentom (napr. Bratislavské právnické fórum 2016; Bratislavské 
právnické fórum 2018; Sborník konference „Nejmenší z nás“ 2014; Hortus Graeco-Latinus 
Cassoviensis II 2018; Trnavské právnické dni / Dies iuris Tyrnavienses 2014; Polemiky 
a spory v právní věde (Olomoucké právnické dny) 2010; Cirkevné právo – kontinuita 
a diskontinuita 2013 a Recepce římského práva v Evropě 2014). Ďalej bol recenzentom 
vedeckých článkov pre časopisy Studia theologica (WOS a SCOPUS), Olomouc; Graeco-
Latina Brunensia, Brno; Historica Olomucensia (ERIH PLUS), Olomouc; Acta Iuridica 
Olomucensia (ERIH PLUS), Olomouc; Právněhistorické studie, Praha; Revue církevního 
práva (ERIH PLUS), Praha; Societas et iurisprudentia (ERIH PLUS), Trnava; Studia iuridica 
Cassoviensia (ERIH PLUS), Košice a Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 
Bratislava. Bol recenzentom monografií, učebníc a vedeckých článkov pre ročenku fakulty 
a ročenku PF UK v Bratislave.  

 Počas pôsobenia na fakulte absolvoval v roku 2013 vyžiadanú prednášku z predmetu 
„Konfesné právo“ pre študentov postgraduálneho štúdia kánonického práva Katolíckej 
univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku, ktorú sprostredkovala Akadémia kánonického 
práva so sídlom vo Vranove u Brna.  

 Doc. Vladár počas pôsobenia na TU, Právnickej fakulte absolvoval niekoľko 
zahraničných vedeckovýskumných pobytov, napr. v roku 2010 na Právnickej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci, v roku 2014 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša 
Akvinského (Angelicum) v Ríme a v roku 2019 na Právnickej fakulte Bolonskej univerzity 
v Bologni.  

Doc. Vladár získal v roku 2015 ocenenie (certifikát) Vedeckej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied za úspešné ukončenie riešenia projektu „Teológia 
a právo – Prínos kresťanstva k rozvoju európskej právnej kultúry“ (č. 1/0495/11) a 
dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.  

 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača: 
 

Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte od 7. 10. 2008 nepretržite až doteraz (dátum podania žiadosti 5. 4. 2019), 
najskôr ako asistent, odborný asistent a od roku 2014 vo funkcii docenta pre študijný odbor 
Teória a dejiny štátu a práva na ustanovený týždenný pracovný čas na Katedre rímskeho 
a cirkevného práva, ktorej bol do 30. 4. 2019 vedúcim. Pedagogicky začal na fakulte pôsobiť 
už od ak. roka 2005/2006 do 2007/2008 ako doktorand dennej formy štúdia v študijnom 
programe Teória a dejiny štátu a práva. Od 1. 5. 2019 je doc. Vladár na fakulte zamestnaný na 
znížený pracovný úväzok. Pedagogická prax uchádzača k dátumu podania žiadosti (5. 4. 
2019) zahŕňa viac ako 10 rokov, pričom vo funkcii docenta pôsobí viac ako štyri roky.  

Pedagogickú činnosť doc. Vladár vykonával v rámci študijných predmetov: Základy 
kánonického práva, Kánonické právo I a II, Dejiny cirkevného práva I a II, Cirkevnoprávna 
kazuistika a Rímske právo. Pravidelne participuje na tvorbe študijných materiálov (učebnice 
a učebné texty) pre predmety, ktoré vyučuje. Doc. Vladár sa v rámci výučby podieľal aj na 
rozvíjaní dlhodobo zaznávaných a opomínaných odvetví kánonického a rímskeho práva, 
podieľal sa na príprave nových konceptov a literatúry pre výučbu historických 
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a pozitívnoprávnych predmetov z odboru. Od roku 2009 až doteraz je členom skúšobných 
komisií pre štátne a rigorózne skúšky. Bol vedúcim ako aj oponentom záverečných – 
bakalárskych i diplomových prác a v rámci doktorandského štúdia bol členom komisií pre 
obhajoby dizertačných prác a oponentom dizertačných prác; v rámci habilitačných konaní bol 
členom habilitačných komisií a oponentom habilitačnej práce. Je školiteľom doktorandského 
štúdia a členom odborovej komisie pre doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu 
a práva. K dátumu podania žiadosti sa podieľal a podieľa na výchove jedného úspešne 
ukončeného doktoranda a jedného doktoranda po úspešne zloženej dizertačnej skúške.  

Doc. Vladár sa vo svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti zaoberal najmä 
problematikou prameňov kánonického práva, a to či už historického alebo platného. Okrem 
toho sa venoval tiež niektorým aspektom problematiky sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. 
Ďalšie štúdie potom zameral na prepájanie rímskeho a kánonického práva v zmysle analýzy 
vybraných inštitútov a ich reflexií v sekulárnom práve (napríklad remedia spolii a ďalšie 
historické či pozitívnoprávne držobné prostriedky). V snahe o skvalitnenie kánonickoprávnej 
vedy i praxe sa popri historickom venoval taktiež pozitívnemu kánonickému právu. 
V rozsiahlej učebnici vydanej pod názvom „Dejiny cirkevného práva“ sa mu zase podarilo 
komplexne spracovať prakticky celú históriu tohto odboru. Iné články publikoval ako 
analyticko-prekladové štúdie z oblasti historického i pozitívneho kánonického práva 
(napríklad Graciánov dekrét alebo motu proprio pápeža Františka I. De concordia inter 
Codices). V súčasnosti sa venuje predovšetkým príprave výstupov súvisiacich s riešením 
grantu APVV „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“, v ktorom pôsobí 
v pozícii zodpovedného riešiteľa.  

Počas doterajšieho pôsobenia na fakulte sa doc. Vladár podieľal a podieľa ako 
zodpovedný riešiteľ alebo člen riešiteľského kolektívu na riešení viacerých projektov, napr. v 
pozícii zodpovedného riešiteľa jedného projektu APVV a jedného projektu VEGA, v pozícii 
člena riešiteľského kolektívu v troch projektoch VEGA a jedného projektu ESF v rámci 
výzvy Operačný program – Vzdelávanie.  

Doc. Vladár sa v rámci vedeckovýskumnej činnosti aktívne zúčastňuje 
medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, kde vystupuje so svojimi 
príspevkami. Zároveň sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí katedry a fakulty. 
Pravidelne je pozývaný ako odborný garant sekcie alebo moderátor v rámci organizovania 
vedeckých podujatí inými právnickými fakultami. Z množstva vedeckých podujatí boli 
publikované zborníky, v ktorých bol doc. Vladár editorom alebo recenzentom. Ďalej bol 
recenzentom množstva publikovaných vedeckých prác uverejnených v zborníkoch, domácich 
a zahraničných vedeckých časopisoch. Bol recenzentom monografií, učebníc a učebných 
textov z oblasti jeho vedeckého zamerania.  

Medzi ďalšie aktivity, ktoré dokresľujú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť uchádzača 
doc. Vladára patrí napr. jeho členstvo v Společnosti pro církevní právo so sídlom v Prahe, 
členstvo v Slovenskej spoločnosti kánonického práva so sídlom v Spišskej Kapitule. Od roku 
2009 je členom komisie pre štátne a rigorózne skúšky a členom Odborovej komisie pre 
doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva na TU v Trnave, Právnickej 
fakulte. Od 2015 do 2019 bol členom odborovej komisie pre doktorandský študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva UK v Bratislave, Právnickej fakulte. V rokoch 2015 až 2019 bol 
členom Vedeckej rady TU v Trnave, Právnickej fakulty.  

V rokoch 2013 až 2015 bol doc. Vladár redaktorom a od roku 2015 je až doteraz 
hlavným redaktorom recenzovaného časopisu pre právnu vedu Forum iuris Europaeum, ktorý 
vydáva TU v Trnave, Právnická fakulta.  

Počas pôsobenia na fakulte absolvoval v roku 2013 vyžiadanú prednášku z predmetu 
„Konfesné právo“ pre študentov postgraduálneho štúdia kánonického práva Katolíckej 
univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku, ktorú sprostredkovala Akadémia kánonického 
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práva so sídlom vo Vranove u Brna. Absolvoval niekoľko zahraničných vedeckovýskumných 
pobytov, napr. v roku 2010 na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, v roku 
2014 na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a v roku 2019 na 
Právnickej fakulte Bolonskej univerzity v Bologni. 

Doc. Vladár získal v roku 2015 ocenenie (certifikát) Vedeckej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied za úspešné ukončenie riešenia projektu „Teológia 
a právo – Prínos kresťanstva k rozvoju európskej právnej kultúry“ a dosiahnutie vynikajúcich 
výsledkov. 

Publikačné výstupy doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. k dátumu podania 
žiadosti o vymenovanie za profesora (5. 4. 2019) zahŕňajú široké spektrum publikovaných 
výstupov. V rámci preukázania splnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
profesor TU v Trnave, Právnickej fakulty predložil svoje publikačné výstupy v zložení: 
autorstvo dvoch (2) vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách (AAA), 
- 16,09 AH a 18,78 AH), dvoch (2) štúdií uverejnených v časopisoch a zborníkoch charakteru 
vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABA), jednej (1) kapitoly vo 
vedeckej monografii uverejnenej v zahraničnom vydavateľstve (ABC), jednej (1) kapitoly 
uverejnenej vo vedeckej monografii vydanej v domácom vydavateľstve (ABD), šesť (6) 
vedeckých prác uverejnených v zahraničných recenzovaných časopisoch, z toho dve vedecké 
práce uverejnené v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS a SCOPUS 
(kategória ADM). Ďalej preukázal autorstvo ďalších 29 pôvodných vedeckých prác 
uverejnených v domácich časopisoch ADF (7), recenzovaných domácich (7) a zahraničných 
zborníkoch (1) a vedecké práce (14) ako pozvané a publikované príspevky na domácich 
a zahraničných vedeckých konferenciách kategórie (AFA, AFB, AFC, AFD). Doc. Vladár 
predložil autorstvo jednej (1) vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom vydavateľstve 
(ACA) s počtom 45,3 AH.  

K dátumu podania žiadosti predložil doc. Vladár zoznam 50 zaznamenaných citácií 
a ohlasov na publikované práce, z tohto počtu 20 v zahraničných publikáciách a 30 
v domácich publikáciách. 

 

Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti: 
 

Predseda inauguračnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie o 
svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v inauguračnom 
spise.  

 
 
HLASOVANIE: 

Počet prítomných členov inauguračnej komisie:   4 

Počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní:    2 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:     6 

Počet platných hlasovacích lístkov:      6 

Hlasovanie: súhlasím:  6 

   nesúhlasím:  0 
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Návrh inauguračnej komisie:  
 
Inauguračná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor fakulty, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, oponentských posudkov a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej, publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzača doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva (pôvodný 
študijný odbor 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva).  
 

 

V Trnave 15. októbra 2019 

 
 
Inauguračná komisia: 

Predseda: 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA  .......bol prítomný...................... 

Členovia: 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.                 .....................bol prítomný............................. 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.                      .....................bol prítomný............................. 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                 ....................bol prítomný.............................. 

Oponenti v inauguračnom konaní:  

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.                 ....................bol prítomný............................... 

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc.        .........ospravedlnil neúčasť.............................. 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.                 ....................bol prítomný............................... 


