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Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzačky: 
 
  JUDr. Veronika Kleňová, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške na tému „Dispozície s 
právom z delácie“ predstavila formy a následky prevodu dedičského práva (práva z delácie), 
porovnala rímskoprávny prevod delácie s jeho moderným rakúskym nástupcom (§ 1278 
a nasl. ABGB) a poukázala na podstatné body, v ktorých sa prevod dedičského práva líši od 
prevodu dedičstva. 

Motívom zvolenej témy bola podľa uchádzačky diskusia prebiehajúca v Českej 
republike o otázke, či je predmetom „zcizení dědictví“ podľa §1714 a nasl. OZ dedičské 
právo alebo dedičstvo. OZ výslovne hovorí o scudzení dedičstva, prevzal však úpravu 
z ABGB, podľa ktorého je predmetom scudzenia dedičské právo.  

V úvodnej časti uchádzačka vymedzila základné charakteristiky prevodu delácie, ktorý 
podľa nej prichádza do úvahy iba v právnych poriadkoch, v ktorých existuje medziobdobie, 
v ktorom je dedičstvo ponúknuté, ale ešte nenadobudnuté dedičom (hereditas iacens). Tento 
adičný model nadobudnutia dedičstva prevzalo Rakúsko, nie však ČR, ktorá sa podobne ako 
Nemecko a Švajčiarsko priklonila k modelu delačnému, v ktorom dedič podľa uchádzačky s 
deláciou disponovať nemôže. Delácia totiž ani na okamih neexistuje samostatne, bez toho, 
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aby sa ihneď nerozplynula v nadobudnutí pozostalosti dedičmi. Do úvahy prichádza iba 
prevod už nadobudnutého dedičstva, ktorého rozdielne následky uchádzačka charakterizovala.   

Jadrom prednášky boli formy prevodu delácie v rímskom práve, z nich predovšetkým 
in iure cessio hereditatis ante aditionem. Uchádzačka predstavila tézu, že in iure cessio 
hereditatis vznikla ako mimoriadny prostriedok, ktorého cieľom bolo – v právnom poriadku, 
ktorý pôvodne nepoznal ani sukcesívnu deláciu ani transmisiu delácie - zabrániť tomu, aby 
poručiteľ nezostal bez dediča. Prevod delácie sa uskutočňoval v dedičskom procese a jeho 
vykonaním sa nadobúdateľ (cesionár) stával dedičom akoby Zákon XII tabúľ k dedeniu 
povolal priamo jeho. In iure cessio hereditatis ante aditionem zostala ešte v justiniánskom 
práve obmedzená na delátov povolaných zákonom. Delátovi ex testamento mohol poručiteľ 
priznať právo disponovať s deláciou iba tým, že namiesto neho ustanovil za dediča jeho 
otroka. Deláciu v takom prípade mohol „dedič“ previesť na iného spolu s vlastníckym právom 
k ustanovenému otrokovi (spoluputujúca delácia). Treťou formou dispozície s deláciou bolo 
odplatné alebo bezodplatné odmietnutie dedičstva v prospech iného. Uchádzačka poukázala 
na to, že na rozdiel od vzdania sa dedičstva podľa nového českého OZ (§1490), rímsky delát 
nedokázal spôsobiť, že dedičstvo, ktoré odmietol, nadobudol iba ním želaný dedič. 

V závere uchádzačka vymedzila rozdiely medzi rakúskym a rímskoprávnym modelom 
prevodu delácie a vysvetlila dôvody ich čiastočne odlišných následkov. 

Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno 
hodnotiť pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, prehľadnosti 
a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na už uvedené, habilitačná komisia i 
prítomní oponenti hodnotia jednoznačne pozitívne odbornú a formálnu stránku habilitačnej 
prednášky JUDr. Veroniky Kle ňovej, PhD. prednesenej na tému „Dispozície s právom 
z delácie“.  

Uchádzačka svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli 
podložené tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázala náležitú 
pedagogickú a vedeckú spôsobilosť v študijnom odbore právo v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva.  

    

Zhodnotenie habilitačnej práce:   
 

V predloženej habilitačnej práci pod názvom „Darovanie s príkazom v rímskom 
práve.“ autorka JUDr. Veronika Kleňová, PhD. predstavuje inštitút darovania s príkazom 
podľa rímskeho práva. Analyzuje darovania sprevádzané obdarovanému uloženou 
povinnosťou, ktorá nemusela spočívať iba v určitom použití darovanej veci, ale mohla mať aj 
širší zámer a jej splnenie mohlo byť v záujme darcu alebo tretej osoby. Autorka sa usilovala 
o zodpovedanie otázok, ktoré sú rovnako aktuálne i v modernom občianskom práve.  

Habilitačná práca je rozdelená na štyri chronologicky usporiadané oddiely. V prvej 
časti sa zaoberala inštitútom darovania a jeho vývojom v rímskom práve. V druhej časti sa 
JUDr. Kleňová zaoberala vývojom inštitútu darovania v rámci tzv. klasického práva, ktorú 
možno považovať za vynikajúco spracovanú vďaka exegetickému spracovaniu jednotlivých 
dobových textov. V tretej časti sa autorka zamerala na výklad zmien, ktoré priniesli neskoršie 
cisárske konštitúcie. V poslednej štvrtej časti  sa autorka zaoberá právnou úpravou skúmanej 
problematiky v justiniánskom práve. Sústredila sa najmä na otázky odvolania darovania, 
procesných a žalobných možností darcu v doteraz nespracovanom rozsahu a miere 
podrobnosti, s presahmi do súčasných právnych problémov a otázok. 

Pri spracovaní témy habilitačnej práce autorka použila štandardné právnohistorické 
metódy, ktoré stoja na základe komplexne zvládnutej heuristiky právnych romanistických 
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a ďalších prameňov. Vynikajúco zvládla výskum metódou historickej analýzy. Vlastné závery 
v jednotlivých kapitolách rozvinula v čiastkových záveroch každej podkapitoly. Práca je 
logicky štruktúrovaná a pre čitateľa zrozumiteľná. O tom, že JUDr. Kleňová má v danej 
problematike prehľad, svedčí aj veľké množstvo použitej cudzojazyčnej odbornej literatúry, 
najmä nemeckej a talianskej.  

Všetky tri predložené písomné oponentské posudky habilitačnej práce boli kladné 
a odporúčajúce, bez väčších pripomienok. Všetci oponenti sa zhodli v tom, že závery ako aj 
čiastkové závery majú vedecký charakter a predložená habilitačná práce je excelentným 
vedeckým dielom. JUDr. Kleňová sa tak svojou vedeckovýskumnou práce môže právom 
zaraďovať medzi popredných slovenských romanistov.  

Na otázky v rámci obhajoby a následnej diskusie habilitantka reagovala odborne, 
vecne a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlila svoje názory a závery. 

 Na záver prítomná habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce konštatovali, že 
habilitačná práca JUDr. Veroniky Kle ňovej, PhD. na tému „Darovanie s príkazom 
v rímskom práve“ splnila kritériá určené pre tento druh kvalifikačných prác.  

 
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzačky: 
 

JUDr. Kleňová, PhD. vykonávala od roku 2012 prácu vysokoškolského učiteľa so 
zaradením do funkcie vedeckovýskumného zamestnanca, od 1. 9. 2017 bola zaradená do 
funkcie odborného asistenta a od 1. 5. 2019  zároveň pôsobí ako vedúca  Katedry rímskeho 
a cirkevného práva. Reálna pedagogická prax v rámci pracovného pomeru na ustanovený 
týždenný pracovný čas na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte od získania 
akademického titulu PhD. v roku 2012 predstavuje 4 roky a 70 dní. 

V rámci pedagogickej činnosti sa JUDr. Kleňová, PhD. podieľala a v súčasnosti 
podieľa na výučbe nasledujúcich predmetov: Rímske právo I. a II., Seminár z rímskeho 
vecného práva, Seminár z rímskeho dedičského práva, Roman Law of Succession (Rímske 
dedičské právo) a Právnická latinčina I. a II. Súčasťou pedagogickej činnosti JUDr. Kleňovej 
je príprava študijných materiálov zameraných na osvojenie si a precvičenie civilistického 
myslenia a argumentácie (vydanie učebných textov „Praktikum z rímskeho práva“ 
(Bratislava, Wolters Kluwer 2016 a Hausmaninger/Blaho/Kleňová: „Praktické prípady 
z rímskeho práva“, toho času v tlači). Zároveň je členkou skúšobných komisií pre štátne 
a rigorózne skúšky na fakulte, podieľa sa na vedení a oponovaní záverečných (bakalárskych) 
prác. 

JUDr. Kleňová v období rokov 2015 - 2018 pôsobila na Inštitúte rímskeho práva na 
Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko) vo funkcii univerzitnej asistentky u profesora 
Petra Apathyho. V tomto období vyučovala predmety v nemeckom jazyku: Falllösung aus 
Römischem Recht (Cvičenia z rímskeho práva) a Falllösung Romanistische Grundlagen der 
Europäischen Zivilrechtsdogmatik (Cvičenia Romanistické základy európskej civilnej 
dogmatiky). Podieľala sa na organizácii viacerých vedeckých podujatí a pod vedením 
profesora Klingenberga a profesora Wimmera na prípravných prácach k príručke rímskeho 
práva (Handbuch des römischen Rechts). 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti venuje súkromnému 
rímskemu právu s ťažiskom v oblasti dedičského, záväzkového práva (z toho tak zmluvného 
ako aj oblasti bezdôvodného obohatenia) a prameňov vzniku práva. Využívajúc metódy 
právnej komparatistiky sa JUDr. Kleňová venuje aj súčasnému občianskemu, najmä 
dedičskému, záväzkovému a vecnému právu, dosiaľ osobitne problematike dedičskej 
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substitúcie, vydedenia, vedľajších doložiek právneho úkonu (podmienka, lehota, príkaz), 
zmluvného nástupníctva a časovo obmedzeného vlastníctva.  
 Počas doterajšieho vedeckovýskumného pôsobenia sa JUDr. Kleňová podieľala 
a podieľa na riešení siedmich vedeckovýskumných projektov fakulty v pozícii členky 
riešiteľského kolektívu, a to jedného projektu APVV a šiestich projektov VEGA. V súčasnosti 
sa podieľa ako riešiteľka a zároveň zástupkyňa projektu VEGA v spolupráci s právnymi 
historikmi na riešení projektu „Renesancia zabudnutých a znovu obnovených inštitútov 
dedičského práva na Slovensku“, ktorého cieľom je poskytnúť prebiehajúcim rekodifikačným 
prácam katalóg odporúčaných dedičskoprávnych inštitútov, ktorý bude okrem návrhov de 
lege ferenda obsahovať aj kritický historický komentár. 

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a odborných seminárov 
doma i v zahraničí. V rámci splnenia kritérií fakulty sa JUDr. Kleňová aktívne zúčastnila na 
siedmich konferenciách, z toho na štyroch medzinárodných konferenciách v zahraničí napr. 
v ČR, Rakúsku a Maďarsku.  

Na účely kvalifikačného rastu, získavania odborných znalostí a skúseností s osobitným 
zameraním na štúdium prameňov a odbornej literatúry JUDr. Kleňová  absolvovala štyri 
študijné pobyty v zahraničí v súhrne 75 dní. Konkrétne v rokoch 2010 a 2011 dva študijné 
pobyty na Jagelonskej univerzite v Krakove v Poľsku, v roku 2011 na Univerzite vo Viedni 
v Rakúsku a v roku 2013 v Národnej centrálnej knižnici vo Florencii v Taliansku. Od februára 
2020 pôsobí na Inštitúte rímskeho práva na Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko) 
ako asociovaný hosťujúci výskumník.  

Publikačné výstupy JUDr. Veroniky Kleňovej, PhD. k dátumu podania žiadosti (8. 4. 
2020) zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú autorstvo 
dvoch (2) publikovaných monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autorstvo 
dvoch (2) učebných textov vydaných v domácich vydavateľstvách. Je autorkou alebo 
spoluautorkou ďalších 22 pôvodných vedeckých prác, z toho troch (3) vedeckých prác 
publikovaných v domácich a deviatich (9) vedeckých prác publikovaných v zahraničných 
recenzovaných časopisoch, z tohto počtu ide o tri vedecké práce publikované v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databáze WOS a SCOPUS, je autorkou šiestich (6) odborných 
prác. V súčasnosti, okrem iného, spolupracuje pri príprave komentára k českému 
občianskemu zákonníku (autorský kolektív: Melzer / Tégl, vydavateľstvo C. H. Beck). JUDr. 
Veronika Kleňová, PhD. získala k dátumu podania žiadosti o začatie habilitačného konania 29 
ohlasov, z toho 16 ohlasov v zahraničných publikáciách.  

Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí  17. júna 2020 potvrdila, že 
uchádzačka splnila všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 
požadované TU v Trnave, Právnickou fakultou.  

Na záver možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné 
a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. Veroniky Kleňovej, PhD. v  plnom 
rozsahu spĺňajú všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na Trnavskej 
univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.  

 
 
Čestné prehlásenie: 

Predseda habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzačka predložila čestné prehlásenie 
o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzačky sa nachádza v habilitačnom 
spise. 
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HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:   3 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:  3                

Počet vydaných hlasovacích lístkov:   6  

Počet platných hlasovacích lístkov:     6  

Hlasovanie: súhlasím:  6 

                    nesúhlasím:  0 

                                                                                               
Návrh habilita čnej komisie:  
 

Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzačky odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačke JUDr. Veronike 
Kleňovej, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ 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 8. septembra 2020 
 
 
Habilita čná komisia: 
 
Predseda: 

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

Členovia: 

doc. JUDr. Petr Bělovský Dr.                                       ..................bol prítomný...................... 

doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.                                      ..................bol prítomný...................... 

Oponenti habilitačnej práce: 

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

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.                   ..................bola prítomná...................... 

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.                               .................bola prítomná....................... 

 


