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S P O M I E N K A 

 

ZA JUDR. HALINOU MARTYNIV, PHD. 

 

 

 
JUDR. HALINA MARTYNIV, PHD. 

(26. 5. 1979 – 12. 11. 2012) 

 

 
Aj keď smrť vnímame  ako súčasť pozemského života, správu o nej, a to aj v prípade, 

že je prirodzená, očakávaná, či neodvratná, nás vždy zastihne nepripravenými. Býva to tak 

najmä vtedy, keď sa dotýka našich najbližších rodinných príslušníkov, priateľov, či 

spolupracovníkov, teda ľudí, ktorých blízkosť a prítomnosť tvorili súčasť aj nášho života. 

Mnohí z nás, kolegov Dr. Haliny Martyniv, si už v skorých ranných hodinách 12. novembra 

2012 prečítali či vypočuli správu, ktorej obsahu sprvoti neporozumeli nielen kvôli tme sa 

prispôsobujúcemu zraku, ale ktorej obsah bol natoľko prekvapujúci a šokujúci, až sa stal 

neprijateľný a neuveriteľný. Myseľ a zmysly sa bránili faktu, že naša mladá kolegyňa, pani 

JUDr. Halina Martyniv, PhD., už nie je medzi nami, že jej srdce prestalo v nočných hodinách 

biť a že sila a rýchlosť momentu boli silnejšie než vôľa a snaha ubrániť sa. Nikto z nás, 

kolegov, ani nemohol byť na takúto správu pripravený. Najmä keď sme si uvedomili, že pred 

krátkym časom, doslova pred niekoľkými hodinami, či dňami, sme sa tak, ako v iné dni s našou 

kolegyňou Halinou aspoň pozdravili na našom pracovisku v jej tradičnej póze, so širokým a 

dobroprajným úsmevom a optimizmom pre všedný či slávnostný deň. 

JUDr. Halina Martyniv, PhD. pôsobila na Fakulte medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave od roku 2006, teda relatívne krátky čas. Napriek tomu 

história fakulty zaznamená jej citeľný prínos a vklad pre rozvoj tohto pracoviska. Patrila k tým 

kolegom, ktorých príchod na fakultu a pôsobenie na nej prispeli nakoniec aj k stabilizácii 

Katedry medzinárodného práva a pomohli k jej profilácii ako komplexného a ambiciózneho 

slovenského pracoviska v oblasti medzinárodného práva, osobitne v jeho ekonomickej 

dimenzii. S ambicióznosťou jej vlastnou sa Dr. Martyniv, aj napriek množstvu iných 

pracovných a rodinných povinností, podieľala na vypracúvaní nevyhnutných študijných textov 

a iných publikačných výstupov doma i v zahraničí a neúnavne testovala prístupné a vhodné 

modely vzdelávania. Vždy hľadala možnosti, ako čo najefektívnejšie priblížiť právnu vedu 

„neprávnikom“. Snažila sa oprávnene dokázať najmä študentom, že právo je disciplína, ktorá 

prináša do spoločnosti poriadok a ktorého ovládnutie je nevyhnutným predpokladom aj pre 

podnikanie s medzinárodným prvkom. Prísnosť a vytrvalosť, ktoré aplikovala voči samej sebe, 

prenášala aj na študentov. Nikdy sme od nej nepočuli nie, keď bolo treba pomôcť, poradiť, 

urobiť niečo navyše. Neznášala povrchnosť a lajdáckosť, vedela oceniť serióznosť, vytrvalosť a  

húževnatosť. Snažila sa v plnej miere využívať možnosti, ktoré jej Slovensko, ako druhá 

domovina, ponúkli pre vlastný kariérny a osobnostný rast i rodinné zázemie. Patrila k tým 
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kolegom, s ktorými sa vzhľadom na vek a skúsenosť rátalo, že postupne budú preberať 

zodpovednosť za rozvoj fakulty.  

Svoje postoje aj k pôsobeniu fakulty prezentovala s taktom sebe vlastným, bez 

zbytočných emócií a afektov. Takú sme ju vnímali aj v jej pôsobení v akademickom senáte 

fakulty i univerzity. Svojim správaním, postojmi a vystupovaním si postupne získavala priazeň 

a rešpekt svojho okolia. 

Budeme  na JUDr. Halinu Martyniv, PhD. s rešpektom a úctou  spomínať. 

 

Česť jej pamiatke. 
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