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Názov habilitačnej prednášky: „Systém miestnej správy v predmníchovskom         

Československu“ 
 
Názov habilitačnej práce:  „Kognitívno-sémantické limity interpretácie právnych textov    

: o krajine nekrajine právneho jazyka“ 
 
 
Habilita čná komisia: 
 
Predseda: 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA, TU Trnava, Právnická fakulta 
 
Členovia: 
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., UK Bratislava, Právnická fakulta 
doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 
 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., UPJŠ Košice, Právnická fakulta 
JUDr. Eduard Bárány, DrSc., Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta 

 
Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača: 
 
  JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške na tému 
„Systém miestnej správy v predmníchovskom Československu“ venoval vývoju miestnej 
správy v podmienkach prvej Československej republiky. V prvej časti svojej habilitačnej 
prednášky habilitant stručne predstavil poslucháčom problematiku recepcie správy 
z rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska do právneho systému prvej ČSR. Uchádzač zameral 
svoju pozornosť na vysvetlenie jednotlivých článkov zákona č. 11/1918 Sb, z. a n., ktorým sa 
v prvej ČSR zaviedol tzv. dualizmus správy. Ten bol v rámci existencie prvej ČSR najskôr 
modifikovaný prijatím zák. č. 126/1920 Sb. z. a n. tzv. župným zákonom a neskôr odstránený 
zavedením krajinského zriadenia na celom území prvej ČSR na základe zák. č. 125/1927 Sb. 
z.a n. V druhej nosnej časti svojej habilitačnej prednášky uchádzač charakterizoval najskôr 
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princípy na základe, ktorých bola budovaná miestna správa v prvej ČSR. Uviedol, že bol 
zvolený „moderný“ a efektívnejší spôsob organizácie miestnej správy budovaný na 
organickom spojení štátnej správy a samosprávy. Následne sa venoval nosnej téme 
„samosprávnosti“ žúp a krajín, v rámci ktorej zhodnotil tak systém žúp ako aj krajín ako 
systém tzv. kváziverejnoprávnych korporácií, ktoré síce pôsobili navonok ako samostatné 
právnické osoby, no v skutočnosti vykonávali iba štátnu správu za účasti občianstva.  

V závere svojej habilitačnej prednášky uchádzač uviedol, že župné zriadenie ako aj 
krajinské zriadenie predznačilo tendenciu, ktorá bola v systéme verejnej správy na našom 
území príznačná pre celé 20. storočie. To bolo charakteristické tým, že si štát postupne 
upevňoval svoje postavenie v oblasti verejnej správy a po druhej svetovej vojne dokonca 
pristúpil k jej úplnému poštátneniu. 

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. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. prednesenej na tému „Systém miestnej 
správy v predmníchovskom  Československu“.  

Uchádzač svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli podložené 
tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázal náležitú 
pedagogickú a vedeckú spôsobilosť v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.  

 
    

Zhodnotenie habilitačnej práce: 
 

JUDr. Mgr. Siskovič, PhD. sa v habilitačnej práci pod názvom „Kognitívno-
sémantické limity interpretácie právnych textov : o krajine nekrajine právneho jazyka“   
zameriava na problematiku spojenia argumentácie a interpretácie právnych textov. Rozsah 
práce je menší ako je obvyklé pri kvalifikačných prácach, ale autor počtom strán postupoval 
v zmysle platných vnútorných predpisov svojho pracoviska. Základom formálnej štruktúry sú 
okrem úvodu a záveru štyri kapitoly. Úvod spolu s 1. kapitolou tvoria takmer polovicu práce. 
Na začiatku prvej kapitoly autor vymedzuje pojem interpretácie, ktorá sa v oblasti práva 
pohybuje medzi dvomi základnými princípmi: intencionalistickým a textualistickým, pričom 
spoločný znak týchto prístupov vidí autor v tom, že obidva považujú právny text za 
racionálny vo formálnom aj obsahovom zmysle. Svoje tvrdenia a jednotlivé závery dokladuje 
na historických príkladoch. V druhej kapitole dáva autor prednosť logike, autor uchopuje 
neurčitosť jazyka prostredníctvom logickej analýzy a uvádza príklady. V tretej kapitole autor 
vysvetľuje interpretáciu pomocou kognitívnych vied. V štvrtej kapitole sa autor venuje 
argumentácii, ktorú okrem iného chápe ako nástroj na odstraňovanie sémantických nejasností 
právneho textu. V závere autor prichádza s návrhom, aby sa udržateľnosť niektorých 
argumentov posudzovala podľa Bayesovej teorémy, v rámci ktorej sa meria subjektívne 
presvedčenie o pravdepodobnosti určitej hypotézy v porovnaní s konkurenčnými hypotézami.  

Téma habilitačnej práce je aktuálna a jej riešenie je zaujímavé nielen pre vedný odbor 
teórie práva, ale aj pre právnu prax. Najväčšou prednosťou práce je jej multidisciplinárny 
prístup, autor prepája poznatky právnej teórie s poznatkami z filozofie, logiky a kognitívnych 
vied, pričom z textu cítiť aj jeho záujem o právne dejiny. Jazyk práce je zrozumiteľný 
a kultivovaný, autorove myšlienkové pochody sú bez problémov sledovateľné.  
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Napriek niektorým výhradám zo strany vymenovaných oponentov habilitačnej práce, 
ktorých písomné oponentské posudky sa nachádzajú v habilitačnom spise, možno habilitačnú 
prácu hodnotiť pozitívne a možno konštatovať, že jej prevažná časť napĺňa aj tie 
najnáročnejšie kritériá posudzovania a prináša nové diskusné problémy do oblasti slovenskej 
teórie práva.  

Všetky tri oponentské posudky oponentov habilitačnej práce kladne hodnotili 
habilitačnú prácu a po jej úspešnej obhajobe navrhli JUDr. Mgr. Štefanovi Siskovičovi, PhD. 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Teória a dejiny štátu 
a práva.  

Na záver prítomná habilitačná komisia i oponenti konštatovali, že habilitačná práca 
JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. na tému „Kognitívno-sémantické limity interpretácie 
právnych textov : o krajine nekrajine právneho jazyka“  spĺňa štandardné kritériá určené 
pre tento druh kvalifikačných prác. V procese obhajoby habilitačnej práce habilitant na 
pripomienky a námety oponentov reagoval pohotovo, kompetentne a so znalosťou veci. 
Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlil svoje názory a vecne reagoval aj na 
všeobecnú diskusiu zo strany otázok z pléna zúčastnených osôb.  
 
 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzača: 
 

Pedagogická prax JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. zahŕňa viac ako štyri roky  
pedagogickej praxe od získania akademického titulu PhD. (v roku 2014) v pozícii odborného 
asistenta v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (do 31. 8. 2018). Od 
októbra 2014 nepretržite pôsobí na Katedre dejín práva TU v Trnave, Právnickej fakulty ako  
odborný asistent na ustanovený týždenný pracovný čas a od 1. 9. 2018 na uvedenej katedre 
pôsobí na skrátený pracovný úväzok. Mimo pedagogickej praxe pôsobil v rokoch 2011 – 
2017 ako notársky koncipient.  

V rámci katedry sa podieľal a v súčasnosti sa podieľa na výučbe povinných predmetov 
Dejiny práva na území Slovenska I a II, Metodológia vedeckej práce a Rímske právo I a II;  
povinne voliteľných predmetov Praktikum z dejín štátu a práva a Pramene práva 
a výberového predmetu Filozofia dejín.  Pravidelne je školiteľom a oponentom záverečných 
(bakalárskych) prác.  

JUDr. Siskovič, PhD. sa vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti venuje problematike  
zameranej na riešenie vybraných právnohistorických, ale aj teoretickoprávnych problémov 
týkajúcich sa slovenských právnych dejín. Hlavným vedeckým zameraním JUDr. Siskoviča je 
štúdium postavenia samosprávy a samosprávnych inštitúcií v štáte, v poslednej dobe a venuje 
predovšetkým metodologickým otázkam právnych dejín ako aj interpretácie právnych textov 
a ich limitom.  
 Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa podieľal  ako vedúci alebo člen 
riešiteľského kolektívu na riešení piatich projektov fakulty a to  dvoch projektov VEGA, 
dvoch projektov APVV a jedného výskumného grantu Trnavskej univerzity v Trnave.   

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a odborných seminárov  
doma i v zahraničí. Sám sa podieľal na organizovaní viacerých konferencií a seminárov 
v rámci katedry a fakulty.  

Za účelom zvyšovania kvalifikačného rastu, získavania odborných znalostí 
a skúseností a štúdia odbornej literatúry absolvoval zahraničný študijný pobyt na Právnickej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brne v júli 2018 v trvaní 22 dní.  
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Publikačné výstupy JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, PhD. k dátumu podania žiadosti (1. 
4. 2019) zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú 
spoluautorstvo dvoch monografií publikovaných v zahraničných vydavateľstvách, autorstvo 
jednej kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve. Je 
spoluautorom vysokoškolskej učebnice publikovanej v domácim vydavateľstve (5,57 AH). 
K dátumu podania žiadosti ďalej publikoval 28 vedeckých prác, z toho štyri vedecké práce 
uverejnené v zahraničných vedeckých časopisoch, jednu vedeckú prácu uverejnenú 
v zahraničnom časopise registrovanom v databáze SCOPUS, tri vedecké práce publikované  
v domácich  vedeckých časopisoch, ostatné vedecké práce boli publikované v zahraničných 
a domácich recenzovaných zborníkoch. Je autorom alebo spoluautorom 24 odborných prác,  
z toho dvoch publikovaných v karentovaných časopisoch. JUDr. Siskovič, PhD. získal 
k dátumu podania žiadosti o začatie habilitačného konania spolu 45 ohlasov, z tohto 28 
ohlasov v domácich a 17 ohlasov v zahraničných publikáciách. 

 

Možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné a ďalšie 
odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. Mgr. Štefana Siskoviča, 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 uchádzač predložil čestné prehlásenie o 
svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v habilitačnom 
spise. 

 
 
 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:       3 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:     3            

Počet vydaných hlasovacích lístkov:                       6                   

Počet platných hlasovacích lístkov:                         5                     

Hlasovanie: súhlasím:        5    

   nesúhlasím:     0  
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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 uchádzača odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi 
JUDr. Mgr. Štefanovi Siskovičovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ 
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.  
 
 

V Trnave 24. septembra 2019 
 

 

Habilita čná komisia: 

Predseda: 

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

Členovia: 

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

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.                ............bol prítomný........................................ 

Oponenti habilitačnej práce: 

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

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

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.                             ...........bol prítomný....................................... 


