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Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzačky: 
 

Uchádzačka v úvode inauguračnej prednášky na tému „Dieťa ochrany hodné? 
Sociálno-právny status a ochrana záujmov dieťaťa v prvých decéniách 20. storočia“ najskôr 
poukázala na dôvody výberu predmetu svojho bádania spočívajúce vo výnimočnom 
a prierezovom charaktere štúdia a výskumu v oblasti dejín práva. Následne predstavila svoj 
prínos pre odbor teória a dejiny štátu a práva.  

Uchádzačka sa problematike dejín práva venuje tak vo svojej viac ako dvadsaťročnej 
pedagogickej činnosti, ako aj vo svojej vedeckej činnosti. Uchádzačka pedagogicky pôsobí 
tak v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni štúdia v odbore teória a dejiny 
štátu a práva, čím je zaručené kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti štúdia. Rovnako 
dôležitým je aj vedecké pôsobenie uchádzačky v odbore teória a dejiny štátu a práva. 
Uchádzačka v tejto oblasti publikuje tak vedecké ako aj odborné práce. Je autorkou 
a spoluautorkou viacerých monografií z oblasti dejín súkromného práva, osobitne rodinného a 
pracovného práva. Osobitne sa zameriava aj na oblasť prameňov práva, sociálno-právnu 
ochranu dieťaťa a právne postavenie ženy v dejinách. Je tiež autorkou viacerých učebníc k 

                                                 
1 Členovia inauguračnej komisie a oponenti v inauguračnom konaní schválení vo Vedeckej rade TU, Právnickej 
fakulty elektronickým hlasovaním v dňoch od 1. – 7. 12. 2020 - uznesenie VR TU PF č. 21/2020 . 
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dejinám štátu a práva, vedeckých článkov a štúdií (zaradených aj v databázach Web of 
Science a Scopus) a spoluautorkou edícií prameňov k dejinám práva. Vedecká činnosť 
uchádzačky je doložená aj jej účasťou na vedeckých a odborných podujatiach (prípadne aj 
organizáciou týchto podujatí) na pôde právnických fakúlt ako aj v spolupráci s inými 
inštitúciami. Je členkou medzinárodného združenia právnych historikov European Society for 
History of Law a Slovenskej historickej spoločnosti – právno-historickej sekcie Vo vzťahu 
k vedeckej škole uchádzačky možno konštatovať, že jej doktorandi sa nielen počas štúdia, ale 
aj po skončení štúdia venujú rozvíjaniu odboru teória a dejiny štátu a práva.   

 
V rámci prednášky uchádzačka vyjadrila svoj pohľad na súčasný stav odboru a jeho 

perspektívy. Zdôvodnila potrebu odboru teória a dejiny štátu a práva a jeho prínos pre právo 
a právnu kultúru aj v súčasnom globalizovanom svete. Poukázala na jedinečnosť vnímania 
práva v kontinuu jeho vývoja, na možnosť pozorovania zmien jeho inštitútov, odôvodňovania 
ich významu pre dané právno-historické reálie s možnými konzekvenciami aj do 
nasledujúcich období. Zdôraznila prínos bádania v oblasti právno-filozofickom ukotvenia 
práva a jeho hodnotového systému. Právo je súčasťou našej identity a poznanie jeho dejín 
určite prispieva k formovaniu spolupatričnosti a úcty k vlastnej právnej kultúre a identite.  

 
Vo vzťahu k samotnej prednáške prednesenej na tému „Dieťa ochrany hodné? 

Sociálno-právny status a ochrana záujmov dieťaťa v prvých decéniách 20. storočia“ možno 
z formálneho hľadiska skonštatovať, že štruktúra prednášky bola obsahovo zrozumiteľne 
a vhodne zostavená. Prednes bol doplnený prezentáciou rámcujúcou čiastkové témy 
a približujúcou právno-historické reálie daného obdobia. K obsahovej stránke možno uviesť, 
že uchádzačka sa zamerala na zrod problematiky sociálnoprávnej ochrany dieťaťa v období 
prelomu 19. a 20. storočia v reáliách Uhorska a prvej Československej republiky. Priblížila 
kľúčové faktory vymedzujúce dieťa – v širšom význame neplnoletej osoby pod otcovskou 
mocou alebo mocou poručníka - vekové hranice, manželský alebo nemanželský pôvod, 
zdravotný alebo mentálny hendikep. Osobitne vymedzila kategóriu „detí a mládeže ochrany 
hodných“, t.j. detí a mládeže sociálne, ekonomicky, zdravotne znevýhodnených. Práve 
narastajúci počet tejto skupiny detí, ich zväčšujúca sa sociálna a i. exklúzia sa stali vážnym 
sociálnym problémom danej doby sprevádzanej narastajúcou kriminalitou mládeže, 
tuláctvom, organizovaným či neorganizovaným žobráctvom, vysokou chorobnosťou 
a mortalitou. Zvyšoval sa počet detí zaradených do pracovného procesu a aj počet 
mladistvých zamestnancov. Dané javy sa vo vojnových a povojnových rokoch ešte prehĺbili. 
Od druhej polovice 19. storočia sa postupne, síce v roztrieštenej miere buduje ochrana detí 
a mládeže vyjadrená prijímaním čiastkových právnych noriem, napr. limitujúcich prácu detí, 
prípadne ju pod istú vekovú hranicu zakazujúcich, zakotvuje sa chudobinská starostlivosť 
obce o deti opustené, rozširuje sa sieť súkromných poskytovateľov sociálnej starostlivosti 
(sirotince, útulne, chudobince, chorobince ...). Prijímajú sa aj normy zdravotno-sociálne 
(vakcinácia, lekárske prehliadky pre chudobné deti a mládež). Zavádza sa nové trestné 
súdnictvo nad mládežou a súdy mladistvých. Na začiatku 20. storočia Uhorsko – na danú 
dobu pomerne pokrokovo, ale sociálne nevyhnutne – zaviedlo štátny model starostlivosti 
o deti (zák. čl. VII a zák. čl. XXI/1901 o štátnych detských domovoch (útulkoch)). 
Československá republika – podobne v zložitej sociálnej situácii – si ako jeden z hlavných 
cieľov sociálnej politiky stanovila zabezpečenie ochrany detí a mládeže a inštitucionalizáciu 
tejto starostlivosti. Na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi (ako niekdajšej časti Uhorska) – 
bol ponechaný systém štátnych detských domovov (útulkov) a postupne sa budovala sieť 
štátnych a polooficiálnych orgánov starostlivosti o deti a mládež – Inštruktorát sociálnej 
starostlivosti a deti a mládež a na miestnej úrovni od 30. rokov etablujúca sa sieť Okresných 
pečlivostí o mládež / Okresných starostlivostí o mládež. V danom prípade došlo 
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k vzájomnému ovplyvneniu dvoch odlišných právnych systémov – prevzatého pôvodom 
uhorského a prevzatého pôvodom rakúskeho. Kým zriadenie siete OPM na miestnej úrovni 
a ich spolkový charakter apelujúci na filantropiu miestneho obyvateľstva sa na Slovensku 
prevzal ako český prvok, Slovensko sa stalo inšpiráciou nutného štátneho prieniku do istých 
segmentov starostlivosti o deti a mládež (kriminogénna alebo kriminálna mládež, mládež 
fyzicky alebo mentálne hendikepovaná). Československá republika medzivojnového obdobia 
prijala viacero noriem s cieľom ochrany detí a mládeže, osobitne možno spomenúť zákon č. 
256/1921 Zb. z. a n. o ochrane detí v cudzej starostlivosti a detí nemanželských, či zákon 
zakazujúci detskú prácu č. 420/1919 Zb. z. a n.. o práci detí a zákon č. 4/1931 Zb. z. a n. na 
ochranu osôb oprávnených požadovať výchovu, výživu alebo zaopatrenie (alimentačný 
zákon) a pod. Mnohé z úprav sú inšpiratívnymi až do súčasnosti a položili základy náhľadu na 
sociálnu starostlivosť o dieťa a mládež ako na vec verejnú. 

 
K celkovému zhodnoteniu prednášky inauguračná 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. Miriam Laclavíkovej, PhD. na 
tému „Dieťa ochrany hodné? Sociálno-právny status a ochrana záujmov dieťaťa v 
prvých decéniách 20. storočia.“  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. 4. 2021.  

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 vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor 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 z roku 2013 dňa 21. 1. 2021 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 a vo väčšine prípadov aj prekročené. 

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 inauguračného spisu.  
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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. Miriam Laclavíkovej, PhD. od získania vedecko-
pedagogického titulu docent v odbore Teória a dejiny štátu a práva (účinnosť dekrétu od 1. 4. 
2011) na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je viac ako deväť rokov (k 
dátumu podania žiadosti 8. 9. 2020). Od 1. 7. 2011 až doteraz pôsobí na Katedre dejín práva 
na ustanovený týždenný pracovný čas na funkčnom mieste docentky v odbore Teória a dejiny 
štátu a práva  

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 a kvalifikačných prác, tvorba študijných 
materiálov. Pedagogickú činnosť doc. Laclavíková vykonávala a vykonáva v rámci  
študijného predmetu Dejiny práva na území Slovenska I. a II, Pramene práva na území 
Slovenska v historickom priereze, Metodológia vedeckej (záverečnej) práce, Metodologické 
praktikum z dejín štátu a práva. V rámci doktorandského štúdia vyučuje predmety 
Metodológia historickoprávneho výskumu I a II. Je členkou skúšobných komisií pre štátne 
a rigorózne skúšky na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a od roku 2010 je 
školiteľkou pre doktorandské štúdium fakulty v študijnom programe teória a dejiny štátu 
a práva a občianske právo.  

 
Doc. Laclavíková je autorkou jednej vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom  

vydavateľstve (ACB) – 8,47 AH a spoluautorkou  14 vysokoškolských učebníc vydaných 
v domácich a zahraničných vydavateľstvách (ACB – 11 a ACA - 3). Je spoluautorkou 
jedného učebného textu (BCI).  
 
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 naplnenia uvedeného kritéria je doc. Laclavíková autorkou jednej (1) 

vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve (kategória AAB – 10,5 AH) 
a spoluautorkou jednej (1) monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve (AAA – podiel 
                                                 
2 Prehľad splnenia kritérií, ktoré členovia inauguračnej komisie dôkladne analyzovali na svojom pracovnom 
stretnutí dňa 21. 1. 2021 tvorí Prílohu č. 1: Analýza splnenia kritérií fakulty pre vymenúvanie profesorov 
a je súčasťou inauguračného spisu. 
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autorky 6,58 AH).  
Ďalej sa vyžaduje 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých najmenej šesť vedeckých 

prác je uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise. Doc. Laclavíková predložila 
výber 62 pôvodných vedeckých prác z toho deväť (9) vedeckých prác uverejnených 
v zahraničných vedeckých časopisoch (kategória ADE). Predložené vedecké práce zahŕňajú 
nasledujúce kategórie publikačnej činnosti: deväť (9) vedeckých prác uverejnených 
v domácich recenzovaných časopisoch (ADF), štyri (4) vedecké práce uverejnené 
v zahraničných recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC), desať (10) vedeckých prác 
uverejnených v domácich recenzovaných zborníkoch (AED) a 30 vedeckých prác ako 
pozvané a publikované príspevky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách 
kategórie AFA, AFB, AFC, AFD. Zároveň je autorku alebo spoluautorkou ďalších 52 
pôvodných vedeckých prác.  

Pre splnenie kritéria sa vyžaduje aj publikovanie troch publikácií zaradených do 
kategórie A (akreditačné kritériá). Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v takýchto predložených publikáciách tvoriť súčet 3. Doc. Laclavíková predložila deväť (9) 
vedeckých práce kategórie A, ktorých je autorkou alebo spoluautorkou, pričom podiel 
doc. Laclavíkovej je 5,3. Ide o autorstvo alebo spoluautorstvo štyroch (4) vedeckých 
monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve Leges Praha (kategória AAA – podiel 
uchádzačky 2,8); jednej (1) kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v cudzom jazyku 
(kategória ABD – podiel uchádzačky 0,5); dvoch  (2) vedeckých prác uverejnených 
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS a SCOPUS (kategória ADM – 
podiel uchádzačky 0,5 v každej) a dvoch (2) vedeckých prác uverejnených v domácom  
karentovanom časopise „Historický časopis“ - ISSN 0018-2575 (kategória ADD – podiel 
uchádzačky 0,5 v každej). 

 
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 začatie inauguračného konania (k 8. 9. 2020) 
zaznamenala doc. Laclavíková za celé obdobie svojej činnosti celkovo 655 citácií a ohlasov 
na publikované práce (254 v zahraničných publikáciách, 401 v domácich publikáciách 
a z toho 23 registrovaných v citačných indexoch). Citácie sú evidované na TU v Trnave, 
Právnickej fakulte.  

V rámci inauguračného konania predložila uchádzačka do inauguračného spisu 
podklady k 48 citáciám v štruktúre:  
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 11 
3 – citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 10 
2 – citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 12 
4 – citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 15 
 
Uvedené kritérium 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, 
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- 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. Laclavíková sa schválením vo Vedeckej rade TU v Trnave, Právnickej fakulty 
v roku 2010 stala školiteľkou doktorandského štúdia v študijnom programe Teória 
a dejiny štátu a práva a v roku 2019 v študijnom programe Občianske právo. K dátumu 
podania žiadosti bola školiteľkou piatich (5) úspešne vyškolených doktorandov  dennej 
a externej formy štúdia v študijnom programe Teória a dejiny štátu a práva, ktorí štúdium 
úspešne ukončili obhajobou dizertačnej práce. Úspešní absolventi pod vedením doc. 
Laclavíkovej sa počas doktorandského štúdia podieľali na výučbe právno-historických 
predmetov, publikovali množstvo príspevkov na vedeckých konferenciách a iných vedeckých 
podujatiach a niektorí z nich sa podieľali na tvorbe učebných textov a učebníc. Po ukončení 
doktorandského štúdia dvaja absolventi (JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. a JUDr. Ingrid 
Lanczová, PhD). nastúpili na miesto odborných asistentov Katedry dejín práva TU v Trnave, 
Právnickej fakulty. Všetci vyškolení doktorandi sa uplatnili aj v aplikačnej právnej praxi.  

 
Doc. Laclavíková pôsobila a v súčasnosti pôsobí na funkčnom mieste docentky 

v odbore Teória a dejiny štátu a práva na Katedre dejín práva fakulty. V spolupráci s 
profesormi a pedagógmi svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou prispieva k 
rozvoju poznania v odbore právo so zameraním na právne dejiny. Doc. Laclavíková je 
v súčasnosti spolugarantkou doktorandského štúdia v študijnom programe externej formy 
Teória a dejiny štátu a práva a spolugarantkou v rámci priznaných práv uskutočňovať  
habilitačné a inauguračné konania v odbore Teória a dejiny štátu a práva na fakulte. Je 
členkou skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky, od roku 2010 je školiteľkou a od 
roku 2011 bola členkou odborových komisií fakulty pre  doktorandský študijný program 
Teória a dejiny štátu a práva, Pracovné právo, Občianske právo a do roku 2019 aj členkou 
odborovej komisie pre doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva na 
Právnickej fakulte UK Bratislava. Bola oponentkou dizertačných prác a členkou komisií pre 
obhajoby dizertačných prác.  V rámci habilitačného konania bola členkou habilitačných 
komisií a  oponentkou habilitačných prác v habilitačných konaniach na fakulte, ale aj na 
právnických fakultách v Bratislave a v Banskej Bystrici. Podstatné ovplyvnenie rozvoja 
odboru teória a dejiny štátu a práva realizuje aj ako členka vedeckej rady vydavateľstva 
Wolters Kluwer Bratislava od roku 2017, od roku 2015 ako členka vedeckej rady fakulty a od 
roku 2020 posudzovateľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo atď. 

 
Doc. Laclavíková sa aktívne podieľala a podieľa na tvorbe študijných programov 

fakulty vo všetkých stupňov štúdia v dennej a externej forme. Ide najmä o prípravu  obsahu 
povinného predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. a II., Metodológia vedeckej 
(záverečnej) práce, povinne voliteľného predmetu Pramene práva na území Slovenska 
v historickom priereze a Metodologické praktikum k dejinám štátu a práva, tvorbu príslušnej 
odporúčanej a povinnej literatúry a organizáciu vedeckých podujatí v rámci odboru. 

 
Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí, 

sama sa podieľa na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých podujatí, bola 
členkou vedeckých výborov a moderátorkou konferencií, bol editorkou a recenzentkou 
publikovaných zborníkov a monografií. Pre potreby splnenia kritéria predložila do 
inauguračného spisu doklady o aktívnej účasti na 12 konferenciách v zahraničí napr. v ČR, 
Poľsku a Nemecku.  
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Počas pôsobenia na fakulte sa doc. Laclavíková podieľala a podieľa ako zodpovedná 
riešiteľka alebo členka riešiteľského kolektívu na riešení viacerých domácich 
a medzinárodných projektov. V štatistickom vyjadrení ide o 21 projektov fakulty: 
spoluriešiteľka dvoch medzinárodných projektov (s Max Planck Institut Nemecko 
a Vyšehradský fond);  riešiteľka jedného projektu pre Európsky sociálny fond – Operačný 
program Vzdelávanie; riešenie jedného projektu KEGA; riešenie projektov VEGA (1x ako 
zodpovedná riešiteľka, 3x ako zástupkyňa zodpovedného riešiteľa, 6x ako členka kolektívu; 
riešenie projektov APVV- 5x ako členka riešiteľského kolektívu. 
 
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 

uchádzačky doc. Laclavíkovej a zároveň preukazujú splnenie kritérií fakulty na získanie 
vedecko-pedagogického titulu profesor v časti „Iná odborná činnosť“  patria, okrem 
v návrhu v iných častiach uvedených údajov, napr. členstvo v medzinárodných a domácich 
organizáciách, výboroch, komisiách: od roku 2009 je  doc. Laclavíková členkou 
medzinárodnej organizácie „The European Society for History of Law“ so sídlom v Brne, ČR;   
od roku 2016 je členka Komisie č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu 
vysokoškolského štúdia Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA), od 
roku 2017 členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava, od roku 2017 
kandidátka na členku výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu, 
vymenovanie MS SR; od roku 2020 posudzovateľka Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo, od roku 2015 členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave, 
Právnickej fakulty, od roku 2019 členka Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 
a predsedníčka akademického senátu fakulty.  

Ďalej členstvo v redakčných radách: od roku 2016 členka redakčnej rady a od roku 
2020 hlavná redaktorka fakultného  vedeckého časopisu pre právnu vedu FORUM IURIS 
EUROPEAUM, od 2019 členka redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu „Central 
European Journal of Labour Law and Personnel Management“, ktorý vydáva Asociácia 
pracovného práva v SR; od 2018 členka redakčnej rady Ročenky Právnickej fakulty TU - 
Acta Universitatis Tyrnaviensis a od 2020 členka redakčnej rady medzinárodného 
internetového vedeckého časopisu fakulty „Societas et iurisprudentia“.  

V rámci konaných vedeckých podujatí na fakulte a v rámci katedry bola doc. 
Laclavíková organizátorkou, členkou vedeckého výboru a moderátorkou sekcií 
medzinárodných vedeckých konferencií (zoznam v spise).  

Z množstva vedeckých podujatí boli publikované zborníky, v ktorých bola doc. 
Laclavíková editorkou alebo recenzentkou, zároveň bola recenzentkou vedeckých 
monografií a učebníc publikovaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.  
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   Doc. Laclavíková počas pôsobenia na TU, Právnickej fakulte absolvovala niekoľko 
zahraničných vedeckovýskumných pobytov, napr. v roku 2003 a 2004  absolvovala 
mesačný študijný pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakove v Poľsku; v roku 2006 týždňový 
študijný pobyt na Právnickej fakulte MU v Brne, ČR; v roku 2011 absolvovala mesačný 
študijný pobyt spojený s prednáškovou činnosťou v rámci programu ERASMU – učiteľské 
mobility   na Právnickej fakulte UP v Olomouci, ČR a v roku 2019 prednáškový a výskumný 
pobyt na Fakulte právnickej Západočeskej univerzity v Plzni, ČR.  
 Doc. Laclavíková absolvovala pre akademickú obec, študentov a pozvaných hostí 
niekoľko vyžiadaných prednášok na domácej pôde v rámci fakulty a univerzity, na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave a Západočeskej univerzite v Plzni. V roku 2020 spolu 
s kolegyňou z katedry absolvovala nakrúcanie televíznej relácie RTVS „SK Dejiny“ na tému 
Detský svet – Dieťa v prvej ČSR. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na 
Slovensku, relácia odvysielaná v októbri 2020.  

 Ako medzinárodné ocenenie za rozvoj oblasti vedeckého bádania doc. Laclavíkovej 
možno považovať prizvanie na medzinárodnú spoluprácu na riešenie dlhodobého 
medzinárodného vedeckovýskumného projektu „Rechtskulturen des modernen Osteuropa. 
Traditionen und Transfers“ riaditeľkou Max-Planck-Institut fűr europäische Rechtsgeschichte 
vo Frankfurte nad Rýnom prof. Dr. Marie Theres Főgen v roku 2004. 

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej 
fakulte a za prínos pre rozvoj právnej vzdelanosti na Slovensku bolo v roku 2017 doc. 
Laclavíkovej udelené ocenenie - pamätná medaila fakulty „Pacta sunt servanda“ a jubilejná 
medaila  Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti 
univerzity.   
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzačky: 
 

Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte od ak. roka 1999/2000 ako vysokoškolská učiteľka na ustanovený 
týždenný pracovný čas, od roku 2007  v pozícii odbornej asistentky, od 1. 7. 2011 do 
súčasnosti na funkčnom mieste docentky  pre odbor teória a dejiny štátu a práva na Katedre 
dejín práva. K dátumu podania žiadosti (8. 9. 2020) na TU v Trnave, Právnickej fakulte 
celkovo odpracovala viac ako 20 rokov pedagogickej praxe, pričom na funkčnom mieste 
docentky (od roku 2011) pôsobí viac ako deväť rokov.  

Pedagogickú činnosť doc. Laclavíková vykonávala a vykonáva v rámci predmetov 
Dejiny práva na území Slovenska I., Dejiny práva na území Slovenska II., Pramene práva na 
území Slovenska v historickom priereze, Metodológia vedeckej (záverečnej) práce, 
Metodologické praktikum z dejín štátu a práva. V rámci doktorandského štúdia vyučuje 
predmety Metodológia historickoprávneho výskumu I. a Metodológia historickoprávneho 
výskumu II.  

Doc. Laclavíková je v súčasnosti spolugarantkou doktorandského štúdia v študijnom 
programe externej formy Teória a dejiny štátu a práva a spolugarantkou v rámci priznaných 
práv uskutočňovať  habilitačné a inauguračné konania v odbore Teória a dejiny štátu a práva 
na fakulte. Je členkou skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky, od roku 2010 je 
školiteľkou (päť úspešne vyškolených doktorandov) a od roku 2011 bola členkou odborových 
komisií pre  doktorandský študijný program Teória a dejiny štátu a práva, Pracovné právo, 
Občianske právo. Bola oponentkou dizertačných prác a členkou komisií pre obhajoby 
dizertačných prác.  V rámci habilitačného konania bola členkou habilitačných komisií a  
oponentkou habilitačných prác v habilitačných konaniach na fakulte, ale aj na právnických 
fakultách v SR. Pravidelne participuje na tvorbe študijných programov fakulty vo všetkých 
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stupňov štúdia a na tvorbe študijných materiálov (učebnice a učebné texty) pre predmety, 
ktoré vyučuje.  

Doc. Laclavíková sa vo svojej doterajšej vedecko-výskumnej činnosti zaoberala 
problematikou prameňov práva v uhorskej právnej kultúre a špecifickým vývojom prameňov 
práva v období prelomu 19. a 20. storočia, ku ktorému došlo v dôsledku stretu uhorskej 
a rakúskej právnej kultúry. Zamerala aj na dejiny jednotlivých právnych odvetví a ich 
inštitútov, osobitne dejiny rodinného práva (majetkové vzťahy medzi manželmi, úprava 
zániku manželstva v historickom vývoji) a dejiny pracovného práva (vznik pracovného práva, 
formovanie jeho inštitútov, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problematika 
detskej práce). V súčasnosti pozornosť venuje procesu formovania sociálno-právnej ochrany 
detí a mládeže a jej historickým a ideovým základom a právnemu postaveniu žien v právno-
historickom vývoji. 

Počas doterajšieho pôsobenia na fakulte sa doc. Laclavíková podieľala a podieľa na 
riešení 21 projektov fakulty. V pozícii zodpovednej riešiteľky alebo členky riešiteľského 
kolektívu sa podieľala na riešení dvoch medzinárodných projektov, jedného projektu ESF 
v rámci výzvy Operačný program – Vzdelávanie, jedného projektu KEGA, desiatich 
projektov VEGA a piatich projektov APVV.  

Doc. Laclavíková 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 
v pozícii garantky, členky vedeckého výboru alebo moderátorky.  Absolvovala niekoľko 
vyžiadaných prednášok pre akademickú obec a študentov na právnických fakultách v SR 
a ČR. Bola recenzentkou publikovaných vedeckých prác, zborníkov, monografií a učebníc 
z oblasti právnych dejín, občianskeho a pracovného práva.   

Na účely kvalifikačného rastu, získavania odborných znalostí a skúseností s osobitným 
zameraním na štúdium prameňov a odbornej literatúry doc. Laclavíková absolvovala tri 
vedeckovýskumné a prednáškové pobyty v ČR (na PF MU Brno, PF MU Olomouc a FP 
Západočeská univerzita v Plzni) a dva mesačné pobyty na Jagelonskej univerzite v Krakove 
v Poľsku.  

Publikačné výstupy doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. k dátumu podania 
žiadosti o začatie inauguračného konania (8. 9. 2020) predstavujú vyše 235 publikácií.   

V štatistickom vyjadrení najvýznamnejším publikáciami sú autorstvo dvoch 
a spoluautorstvo štyroch vedeckých monografií vydaných v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách,  autorstvo jednej štúdie  v zahraničnej monografii, spoluautorstvo dvoch  
kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 
spoluautorstvo dvoch vedeckých prác uverejnených v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach SCOPUS a WOS a dvoch vedeckých prác uverejnených 
v domácich karentovaných časopisoch. Doc. Laclavíková je  autorkou jednej a spoluautorkou 
14 vysokoškolských učebníc vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách.  Je 
autorkou alebo spoluautorkou 20 vedeckých prác uverejnených vo vedeckých časopisoch 
z toho v zahraničných vedeckých časopisoch 9 a domácich 11. Ďalej je autorkou alebo 
spoluautorkou viac ako 90 vedeckých prác uverejnených v recenzovaných zborníkoch, 
publikovaných príspevkov a pozvaných referátov na vedeckých konferenciách doma 
i v zahraničí.  

K dátumu podania žiadosti o začatie inauguračného konania zaznamenala doc. 
Laclavíková za celé obdobie svojej činnosti celkovo 655 citácií a ohlasov na publikované 
práce (254 v zahraničných publikáciách, 401 v domácich publikáciách a z toho 23 
registrovaných v citačných indexoch). 
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Čestné vyhlásenie o morálnej bezúhonnosti: 
 

Predseda inauguračnej komisie konštatuje, že uchádzačka predložila čestné 
prehlásenie o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzačky sa nachádza 
v inauguračnom spise.  

 
HLASOVANIE: 

Počet prítomných členov inauguračnej komisie: 3 

Počet prítomných oponentov v inauguračnom konaní: 2 

Počet platných hlasovacích lístkov: 5 

Hlasovanie: súhlasím: 5      

                    nesúhlasím: 0  

 
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 uchádzačky odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schváliť návrh na 
vymenovanie uchádzačky doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. za profesorku 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. apríla 2021 
 
 

Inauguračná komisia:  

Predseda: 

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

Členovia: 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.                                                  .........bol prítomný..................... 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.                                        .........bola prítomná.................... 

prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.                                           ...ospravedlnila neúčasť.............. 

Oponenti v inauguračnom konaní:  

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.                                             .........bol prítomný...................... 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.                                           .........bol prítomný...................... 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.                                       ...ospravedlnil neúčasť................ 


