Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného 9. decembra 2015

Miesto a čas: Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., Univerzita Komenského
v Bratislave, 9.12.2015 od 11.00 hod.
Prítomní:

35 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

16 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu.
2. Informácia dekana.
3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore
3.4.11. občianske právo – schválenie inauguračnej komisie, oponentov, témy
inauguračnej prednášky.
4. Návrhy na schválenie školiteľov v doktorandských študijných programoch.
5. Návrhy na schválenie zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
6. Návrhy na schválenie zloženia odborových komisií a odporúčaných predsedov
odborových komisií v doktorandských študijných programoch.
7. Návrh na schválenie – doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na
vykonanie rigoróznych skúšok.
8. Návrh na schválenie – doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb
oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa.
9. Schválenie Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“.
10. Schválenie Opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni.
11. Rôzne.
12. Záver.
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BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
(ďalej „VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard
Burda, PhD. Privítal všetkých jej prítomných členov.
Následne predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s navrhovaným programom zasadnutia VR PraF UK a konštatoval, že na zasadnutí VR PraF
UK je prítomných viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t. j. z 51 členov je na začiatku
prítomných 34 členov, čím je VR PraF UK uznášaniaschopná, v priebehu zasadnutia prišiel
ešte jeden člen (JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.).
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:

JUDr. Bajánková Jana
Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.
JUDr. Tomáš Borec
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
JUDr. Róbert Kaliňák
JUDr. Karol Kovács
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Dr.h.c. mult. Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Mgr. Anton Martvoň, PhD.
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prof. JUDr. Nadežda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Voľba skrutátorov neprebehla, nakoľko navrhované body programu nevyžadovali
tajné hlasovanie.
Predseda VR PraF UK sa spýtal prítomných, či majú ďalšie návrhy na zmenu, či
doplnenie programu. Žiadne návrhy na zmenu, či doplnenie programu neboli a tak dal
o programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č.1
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
program zasadnutia konaného dňa 9.12.2015.
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BOD 2) Informácia dekana
Dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných:
-

-

-

o komplexnej akreditácii s tým, že na Univerzitu Komenského v Bratislave boli
rozhodnutia o akreditácii doručené dňa 5. 11. 2015. PraF UK má priznané práva na
doktorandské študijné programy v dennej aj externej forme a na habilitačné
a inauguračné konania odboroch – 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 3.4.10.
obchodné a finančné právo, 3.4.4. správne právo a 3.4.11.občianske právo.
V študijnom odbore 3.4.3.ústavné právo fakulta v stanovenej lehote predloží
doplňujúci materiál, ktorým odstráni nedostatky spojené s akreditáciou týkajúce sa
doplnenie garantov. V študijnom odbore 3.4.7. trestné právo v dennej forme
doktorandského štúdia fakulta v stanovenej lehote predloží doplňujúci materiál,
ktorým odstráni nedostatky spojené s akreditáciou týkajúce sa zmeny garanta
a úpravy študijného programu. Externé doktorandské štúdium v tomto programe,
habilitačné a inauguračné konania budú riešené po uplynutí jedného roka od
doručenia rozhodnutia,
katedry a ústavy skúšajú všetky, aj povinné predmety s nekomentovanými právnymi
predpismi (s výnimkou Občianskeho práva 4 a predmetov z letného semestra, ktoré
sa realizujú v tomto semestri), takže skúšanie sa posúva viac do roviny riešenia
simulovaných praktických prípadov spoločne s teoretickou rovinou,
o zintenzívnení procesu hospitácii na vyučovacom procese za účelom skvalitnenia
výučby a pedagogického procesu,
o problémoch týkajúcich sa pôsobenia prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. na fakulte.
Dekan fakulty profesorovi Beňovi zakázal viesť vyučovací proces na I. a II. stupni
štúdia. Študentom doktorandského štúdia, ktorí majú témy dizertačných prác
z rímskeho práve robí prieťahy v pokračovaní v štúdiu v študijnom odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva. Profesor Beňa podal sťažnosť rektorovi Univerzity
Komenského týkajúcu sa zloženia Vedeckej Rady PraF UK. Táto sťažnosť je
samoúčelná a neopodstatnená, jej vybavenie sa rieši priamo s rektorátom.

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 2 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil
a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.2.
BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva,
v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie inauguračnej komisie, oponentov, témy
inauguračnej prednášky
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 a následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý skonštatoval, že doc.
JUDr. Svetlana Ficová, CSc. splnila všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesora a
predniesol návrh na schválenie inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej
prednášky:
Predseda inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
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Členovia inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Pracovisko: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského
Oponenti:
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Téma inauguračnej prednášky: Drobná exekúcia
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 3 diskusiu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 a dal o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 2:
Za:
33 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila
komisiu, oponentov a tému inauguračnej prednášky doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva,
v odbore 3.4.11. občianske právo:
Predseda inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Členovia inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta
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prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Pracovisko: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského
Oponenti:
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Téma inauguračnej prednášky: Drobná exekúcia

BOD 4) Návrhy na schválenie školiteľov v doktorandských študijných programoch
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 a diskusiu k návrhom školiteľov
v doktorandských študijných programoch. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.4 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 3:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
školiteľov v doktorandských študijných programoch
a) v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva :
- doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
b) v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo:
- doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta
- doc. JUDr. Michala, Ďuriša, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta
- doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta
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-

doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta

c) v študijnom odbore 3.4.4. správne právo:
- doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta
- doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta
BOD 5) Návrhy na schválenie zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
Predseda VR PraF UK pri prejednaní bodu 5 programu dal slovo prof. JUDr.
Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predložil
personálne návrhy na zmenu školiteľov v doktorandskom štúdiu, pričom povedal, že zmeny
je potrebné urobiť z dôvodu celkových personálnych zmien na PraF UK a v niektorých
prípadoch nepostačujúcej komunikácie medzi študentmi a školiteľmi.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie sa nikto
neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 a dal o ňom
hlasovať.
VR PraF UK prerokovala nasledovné personálne návrhy v doktorandskom štúdiu:
Hlasovanie č. 4:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 4
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu
školiteľov v doktorandských študijných programoch:
3.4.10. obchodné a finančné právo
Doktorand: JUDr. Katarína Bartalská
Ročník: 1., externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Obchodnoprávne aspekty utajovania majetku a voľný pohyb kapitálu
Nový školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Doktorand: Mgr. Kristína Szarková
Ročník: 4., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Zodpovednosť za škodu v medzinárodnej nákladnej doprave
Nový školiteľ: doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Doktorand: Mgr. Miriam Janečková
Ročník: 4., denná forma štúdia
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Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Komparácia právnej úpravy podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike a
Čínskej Ľudovej republike
Nový školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Doktorand: Mgr. Maroš Jakubek
Ročník: 4., externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Voľný pohyb súdnych rozhodnutí v Európskej únii v obchodných veciach
Nový školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Doktorand: Alexander Haentjes
Ročník: 2.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Téma DP: Cooperative Practice as a tool to resolve conflict in the corporate succession and
post-merger-integration
Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Doktorand: Hans Nüsslein
Ročník: 2.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Téma DP: Public and state liability in the European Union, historical development and
presentation of the current legal situation, reform proposals and proposals for a harmonisation
within the EU
Nový školiteľ: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Doktorand: Eva Schöberl
Ročník: 3.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Restructuring instead of liquidation amongst cross border companies in the
European single market
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Doktorand: Catharina Felser
Ročník: 3.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: European Sports Law: Sponsorhip-Contracts in Motor Sport
Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Doktorand: Ursin Gunzelmann
Ročník: 3.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: The disproportionate distribution of voting rights
Nový školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Doktorand: Andreas Schlegelmilch
Ročník: 5.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: The possibility of full-scale manager insurance in the view of ethics and law
Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
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Doktorand: Tino Sekera-Terplan
Ročník: 6.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: Die aktienrechtliche Anfechtungsklage bei Strukturmaβnahmen und die Interessen
des Unternehmens und der Minderheitenschutz - Reformbedarf?
Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Doktorand: Christian Becker
Ročník: 4.,externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Téma DP: The European Banking Supervisory Regulation
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Doktorand: Mgr. Lukáš Královič
Ročník: 2., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. Mykola Sidak, DrSc.
Téma DP: Finačno-právna úprava regionálnej štátnej pomoci v EÚ
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Doktorand: Mgr. Andrea Koroncziová
Ročník: 4., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. Mykola Sidak, DrSc.
Téma DP: Právna úprava zamedzenia dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia v EÚ
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Doktorand: Mgr. Viera Gedrová
Ročník: 5., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. Mykola Sidak, DrSc.
Téma DP: Finančno-právna úprava daňových vzťahov v členských štátoch EU
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
3.4.3. ústavné právo
Doktorand: JUDr. Roman Ružbársky
Ročník: 5., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Téma DP: Imunita poslancov zákonodarného zboru v štátoch V4
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Doktorand: Mgr. Ján Kohút
Ročník: 5., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Téma DP: Ústavno-právne aspekty elektronického súdnictva v SR
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
3.4.4. správne právo
Doktorand: JUDr. Stefan Reith
Ročník: 1., externá forma štúdia v AJ
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Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Téma DP: Right to defence in the administrative and criminal proceedings in the conditions of
the EU
Nový školiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
3.4.11. občianske právo
Doktorand: Mgr. Katarína Hodálová
Ročník: 1., denná forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Téma DP: Zmluvný systém v občianskom a pracovnom práve
Nový školiteľ: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
BOD 6) Návrhy na schválenie zloženia odborových komisií a odporúčaných predsedov
odborových komisií v doktorandských študijných programoch
Predseda VR PraF UK oznámil prítomným, že bol vydaný Vnútorný predpis 18/2015,
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú
odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizačný a rokovací poriadok,
účinný od 9.12.2015. Predseda VR PraF UK uviedol, že na základe tohto vnútorného predpisu
Vedecká rada PraF UK schvaľuje členov odborových komisii v doktorandských študijných
programoch a môže na návrh dekana fakulty členom odborovej komisie odporučiť kandidáta
na predsedu odborovej komisie. Následne predstavil odporúčaných predsedov v študijných
odboroch:
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
3.4.3. ústavné právo – prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
3.4.4. správne právo – prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
3.4.7. trestné právo – prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
3.4.10. obchodné a finančné právo – prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
3.4.11. občianske právo – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Predseda VR PraF UK vyzval členov VR PraF UK o pripomienky k predloženému návrhu.
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. upozornil, že navrhovaný člen odborovej komisie pre
študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. pôsobí na
VŠ Danubius v Sládkovičove.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. upozornil, že navrhovaný člen odborovej komisie pre študijný
odbor 3.4.7. trestné právo prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. pôsobí na Najvyššom súde
v Brne.
Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. navrhla doplniť do odborovej komisie pre študijný odbor
3.4.11. občianske právo prof. JUDr. Jána Ciráka, CSc.
O tomto návrhu na doplnenie člena odborovej komisie dal predseda VR PraF UK hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:

32 hlasov
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Proti:
1 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasov
VR PraF UK aklamačným hlasovaním schválila návrh na doplnenie odborovej komisie pre
študijný odbor 3.4.11. občianske právo o prof. JUDr. Jána Ciráka, CSc.
Uznesenie č. 5
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh
na doplnenie odborovej komisie pre študijný odbor 3.4.11. občianske právo o prof.
JUDr. Jána Ciráka, CSc..
Následne si predseda VR PraF UK tento návrh osvojil a ďalej materiál predkladal v jeho
znení.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. navrhol doplniť do odborovej komisie pre študijný odbor
3.4.7. trestné právo doc. JUDr. Věru Kalvodovú, Dr.
Predseda VR PraF UK si osvojil návrh a ďalej materiál predkladal v jeho znení.
Po týchto pripomienkach dal predseda VR PraF UK hlasovať o návrhu zloženia odborových
komisií a odporúčaných predsedoch odborových komisií.
Hlasovanie č. 6:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Uznesenie č. 6
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
zloženie odborových komisií a odporúčaných predsedov odborových komisií
v doktorandských študijných programoch:
študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
1. prof. JUDr. Jozef Beňa , CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
2. doc. JUDr. Jiří Bílý, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaný
predseda
5. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA – UK v Bratislave, Právnická
fakulta
6. prof. PhDr. František Gahér, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
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7. doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
8. doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta
9. prof. JUDr, Jozef Klimko, DrSc. – PEVŠ Bratislava, Právnická fakulta
10. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta
11. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
12. doc. JUDr. Matúš Nemec , PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
13. doc. JUDr. Adriana Švecová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
14. JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
15. prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc. – odborník z praxe
16. doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
17. prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická
fakulta
18. doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
19. PhDr. Jozef Žatkuliak, CSc. – SAV Bratislava, Historický ústav
študijný odbor 3.4.3. ústavné právo:
1. JUDr. Boris Balog, PhD. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva
2. prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaný
predseda
3. JUDr. Marián Giba, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. – Metropolitní univerzita, Praha
5. doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
6. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. – Ústavný súd SR, Košice
8. prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy
9. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
10. prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. – odborník z praxe
11. doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. mim.prof. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
12. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva
13. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. – Akadémia PZ, Bratislava
14. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
15. doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
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študijný odbor 3.4.4. správne právo:
1. JUDr. Eva Babiaková, CSc. – Najvyšší súd SR, Bratislava
2. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
5. JUDr. Štefan Grman, CSc. – Úrad vlády SR, Bratislava
6. JUDr. Jana Henčeková, PhD. – Najvyšší súd SR, Bratislava
7. JUDr. Peter Kukliš, CSc. – Úrad vlády, Bratislava
8. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. – odborník z praxe
10. doc. JUDr. Jozef Sobihard, CSc. – Akadémia PZ, Bratislava
11. doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
12. prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. – VŠEMVS, Bratislava
13. prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
14. doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
15. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaný
predseda
16. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
študijný odbor 3.4.7. trestné právo:
1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
2. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaný
predseda
3. doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. – PEVŠ Bratislava, Právnická fakulta
5. doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
6. prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. – Najvyšší súd ČR, Brno
7. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
8. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta
9. doc. JUDr. Peter Polák, PhD. – PEVŠ Bratislava, Právnická fakulta
10. doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
11. doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
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12. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
13. prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
14. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
15. doc. JUDr. Filip Ščerba, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
16. doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
17. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta
18. prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva
študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo:
1. prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
2. prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
3. doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. – Európsky dvor audítorov, Luxemburg
4. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
5. doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
6. JUDr. Mária Duračinská, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. doc. JUDr. Milan Ďurica, CSc. – UMB v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
8. doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
10. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
11. prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
12. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. – VŠ Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva J.
Jesenského
13. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – UMB v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta
14. doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
15. prof. JUDr. Karel Marek, CSc. – Akademie STING, Brno
16. prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
17. JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. – Najvyšší súd SR, Bratislava
18. doc. JUDr. Petr Mrkývka, PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
19. prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. – SAV Bratislava, Ústav štátu a práva
20. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaná
predsedníčka

13

21. doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická
fakulta
22. doc. JUDr. Mikuláš Sabo, CSc. – Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta
23. prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
24. doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
25. doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
26. doc. JUDr. Katarína Válková, CSc. – odborníčka z praxe
27. doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – SAV Bratislava, Ústav štátu s práva
študijný odbor 3.4.11. občianske právo:
1. prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. – UMB v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
2. JUDr. Imrich Fekete, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta – odporúčaná
predsedníčka
4. prof. JUDr. Milana Hrušáková , CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická
fakulta
5. doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
6. prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
8. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. JUDr. Renáta Šínová, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
10. doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
11. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

BOD 7) Návrh na schválenie – doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na
vykonanie rigoróznych skúšok
Predseda VR PraF UK predložil na schválenie – doplnenie predsedov a členov skúšobných
komisií na vykonanie rigoróznych skúšok návrh otvoril diskusiu.
K návrhu neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie č. 7:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
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Uznesenie č. 7
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh
na doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
a) Študijný predmet: Obchodné právo
Predseda: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
b) Študijný predmet: Finančné právo
Predseda: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
c) Študijný predmet: Medzinárodné právo verejné
Predseda: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
d) Študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné
Predseda: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
e) Študijný predmet: Správne právo
Predseda: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
f) Študijný predmet: Dejiny štátu a práva
Predseda: doc. JUDr. Miroslav Lysý, PhD.
g) Študijný predmet: Občianske právo hmotné
Interní členovia komisie:
JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
h) Študijný predmet: Občianske právo procesné
Interní členovia komisie:
JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

BOD 8) Návrh na schválenie – doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb
oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa
Predseda VR PraF UK predložil na prerokovanie návrh na doplnenie predsedov a členov
skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch
1. a 2. stupňa a otvoril diskusiu k uvedenému bodu.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. navrhol doplniť za externého člena skúšobnej komisie JUDr.
Jaromíra Čižnára, generálneho prokurátora SR.
Predseda VR PraF UK si osvojil návrh a ďalej materiál predkladal s týmto doplnením.
doplnenie. Ďalšie pripomienky do diskusie neboli a tak dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:

35 hlasov
0 hlasov
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Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 8
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh
na doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa:
Predsedovia:
(zároveň sú aj členmi komisií)
- doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
- doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
- doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
- doc. JUDr. Miroslav Lysý, PhD.
- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Interní členovia:
- JUDr. Martin Rehák, PhD.
- JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
- JUDr. Lenka Freel, PhD.
- JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
- JUDr. Simona Heseková, PhD.
- JUDr. Marek Domin, PhD.
- JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
- JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
- JUDr. Eva Vranková, PhD.
- JUDr. Matej Horváth, PhD.
Externí členovia:
- JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu SR
- JUDr. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR
- JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., sudca Najvyššieho súdu SR
- doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., člen Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu
- JUDr. Tomáš Balco, LL.M., ACCA, Ministerstvo financií SR
- JUDr. Peter Pénzeš, PhD., Národná banka Slovenska
- JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor SR
BOD 9) Schválenie Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 a následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi,
CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý k uvedenému materiálu doplnil, že
bol zosúlaďovaný s kritériami ostatných fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Zmena
sa týka predovšetkým skrátenia dĺžky trvania pedagogickej pôsobnosti medzi udelením titulu
docent a profesor z piatich na tri roky. Zmena sa týka aj zahraničných posudzovateľov
publikačnej činnosti. Ich počet sa zvýšil na 5, z čoho 3 musia byť z iných štátov ako z Českej
republiky.
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Text materiálu:
„VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) po
prerokovaní Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
len „Vedecká rada PraF UK“), v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v súlade s Rámcovými kritériami na získanie titulu
docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave zo dňa 3.2.2014, schvaľuje tieto
kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“
(ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedeckopedagogického titulu „profesor“ (ďalej „kritériá na získanie titulu profesor“)
na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“):
Čl. 1
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu
najmenej 3 autorské hárky (ďalej len „AH“). Vedecká monografia sa vyznačuje aj tým, že je
pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená
sú uvedené v publikácii, musí mať ISBN a náklad aspoň 100 exemplárov. Za pôvodné
vedecké monotematické práce sa považujú aj vedecké komentáre k právnym predpisom.
2. Vysokoškolské učebnice majú rozsah najmenej 3 AH, pred publikovaním sú posudzované
(recenzované) najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Podávajú
systematický výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny, alebo
zo spoločenskej praxe.
3. Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách obsahujú údaje o postupe a
výsledkoch riešenia, sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené
v správe a sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici. Ak mená oponentov nie sú priamo
uvedené v správe, existenciu oponentského konania preukazuje uchádzač.
4. Skriptá a učebné texty obsahujú metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH.
Kritériá na získanie titulu docent
Čl. 2
Pedagogická prax
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1. Uchádzač musí preukázať komplexnú pedagogickú prácu v zmysle zákona o vysokých
školách.
2. Náplňou pedagogickej praxe na účely týchto kritérií na získanie titulu docent sú najmä
vybrané prednášky, kompletné semináre (cvičenia), vedenie záverečných prác a tvorba
študijnej literatúry.
3. Pre naplnenie pedagogickej praxe sa vyžaduje vykonávanie pedagogickej činnosti počas
doby najmenej troch rokov v študijnom odbore právo, alebo príbuznom študijnom odbore v
rozsahu aspoň 50 % normatívom daného času kontaktnej výučby odborného asistenta, pričom
trojročnú pedagogickú prax musí uchádzač vykonávať s akademickým titulom PhD.
Čl. 3
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti sú:
a) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej
v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore;
b) autorstvo dvadsiatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách (kategória
EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) a v recenzovaných zborníkoch (kategória EPC:
AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej tri uverejnené v zahraničných
časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj správy o vyriešených
vedeckovýskumných úlohách (kategória EPC: AGI) a kapitoly vo vedeckých monografiách a
vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ABC, ABD, ACC, ACD). Každá vedecká
monografia, okrem vedeckej monografie na splnenie čl. 3 písm. a), sa považuje za jednu
pôvodnú vedeckú prácu;
c) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo
jedných skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán
v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly
vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty,
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 4 AH.
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný publikačný výstup
uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek uvedených v bodoch a) až
c) tohto článku.
Čl. 4
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je
pätnásť citácií uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Nemôže
ísť o autocitácie.
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Čl. 5
Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch
1. Uchádzač sa aktívne zúčastnil na minimálne piatich domácich vedeckých konferenciách a
na minimálne dvoch vedeckých konferenciách v zahraničí.
2. Uchádzač o habilitáciu vykonal študijný pobyt, alebo študijné pobyty na zahraničných
vysokých školách v rozsahu minimálne 14 dní. Viac pobytov sa môže spočítať, pokiaľ ide
o pobyty v dĺžke trvania najmenej 5 pracovných dní.
Kritériá na získanie titulu profesor
Čl. 6
Pedagogická prax
1. Uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor musí pedagogicky pôsobiť v
zmysle zákona o vysokých školách v rozsahu 50 % normatívom daného času kontaktnej
výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo v
príbuznom študijnom odbore.
2. Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné
prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom
študijnej literatúry podľa čl. 7 písm. d).
Čl. 7
Publikačná činnosť
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti sú:
a) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej
v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore;
b) autorstvo tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách
(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných
zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch
(kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej štyri uverejnené v zahraničných
časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj správy o vyriešených
vedeckovýskumných úlohách (kategória EPC: AGI) a kapitoly vo vedeckých monografiách a
vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ABC, ABD, ACC, ACD). Každá vedecká
monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu
pôvodnú vedeckú prácu;
c) autorstvo desiatich odborných prác uverejnených v periodikách (kategória EPC: BDC,
BDD, BDE, BDF, BDM, BDN) a zborníkoch (kategória EPC: BEE, BEF). Za odborné
publikácie sa považujú aj odborné knižné publikácie, t.j. (kategória EPC: BAA, BAB),
kapitoly v odborných knižných publikáciách (kategória EPC: BBA, BBB) a heslá v
odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách (kategória EPC: BDA, BDB),
recenzie a odborné preklady (kategória EPC: EDI, EDJ). Každá pôvodná vedecká práca,
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okrem vedeckých prác na splnenie kritéria podľa čl. 7 písm. b), nahrádza jednu odbornú
prácu;
d) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch
skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán
v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly
vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty,
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH..
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa
započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný publikačný výstup
uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek uvedených v bodoch a) až
c) tohto článku.
Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu
profesor vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov
A Akreditačnej komisie:
•vedecká monografia/komentár k právnym normám vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách, alebo vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v cudzom
jazyku,
• kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané v
renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku,
• vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS alebo SCOPUS1,
• vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného
kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve.
Čl. 8
Ohlasy na publikačnú činnosť
Minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je
tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) uchádzačových vedeckých,
pedagogických a odborných publikácií. Nemôže ísť o autocitácie.
Čl. 9
Vedecká škola
Uchádzač vychoval minimálne jedného doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.).
Zároveň uchádzač školí aspoň jedného doktoranda v danom, alebo príbuznom odbore, ktorý
má vykonanú dizertačnú skúšku.
Čl. 10
Riešenie grantových úloh

1

Impakt faktor 0,14
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Uchádzač bol riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne dvoch ukončených grantových
úloh, alebo uchádzač bol riešiteľom alebo spoluriešiteľom jednej ukončenej grantovej úlohy
a zároveň je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne dvoch ďalších grantových úloh.
Čl. 11
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor
1. Uchádzač o získanie titulu profesor predloží zoznam mien najmenej piatich významných
odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdia
kvalitatívnu stránku jeho publikácií.
2. Zároveň s takto predloženým návrhom uchádzač priloží, v anglickom jazyku, resumé
svojich najvýznamnejších vedeckých publikácií.
3. Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor
UK, pričom pri ich výbere vychádza z návrhu fakulty.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1. Kritériá majú rámcový charakter a ich číselné splnenie nezakladá automaticky nárok na
priznanie titulu „docent“ a „profesor“. Vedecká rada PraF UK, resp., Vedecká rada UK
komplexne posúdia vedeckopedagogický profil uchádzača.
2. Tieto kritériá boli prerokované vo Vedeckej rade PraF UK dňa 9. 12. 2015 a nadobúdajú
platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa...... a
účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti .
3. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ PraF UK schválené Vedeckou radou UK dňa 3. 3.. 2014 sa zrušujú dňom
účinnosti týchto kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor“.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda VR UK

K materiálu neboli žiadne pripomienky a tak dal predseda VR PraF UK hlasovať o uznesení
k tomuto bodu:

Hlasovanie č. 9:
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Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Uznesenie č. 9
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
návrh „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ a navrhuje Vedeckej rade Univerzity
Komenského v Bratislave, aby ich schválila.
BOD 10) Schválenie Opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 a upozornil členov VR na požiadavku revidovať opisy
študijných odborov, ktorá rezonuje právnickou verejnosťou už dlhšiu dobu. Predkladaný
materiál je výsledkom konsenzu dekanov všetkých štyroch slovenských právnických fakúlt
verejných vysokých škôl (v rámci diskusii na jednotlivých fakultách sa pochopiteľne prejavili
viaceré názory), umožňuje väčšiu variabilitu v nastavení študijných programov, inovuje
zastarané chápanie právnického štúdia, zvýrazňuje klinické formy právnického vzdelávania
a umožňuje zostavovať zmysluplné cudzojazyčné študijné programy. Právnická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave plánuje predložiť tento zmenený opis študijného odboru
právo v 1. a 2. stupni štúdia Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a verí, že sa k nej pozitívne pripoja aj ostatné právnické fakulty.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k predmetnému bodu diskusiu:
V diskusii vystúpili:
- Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium predniesol
návrh pred zasadnutím uvedený doc. PhDr. Dušanom Stanekom, CSc., aby sa akcentovalo aj
uplatnenie právnikov v oblasti environmentálneho práva a v oblastiach prepojených
s ekonómiou.
- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. Vystúpila s procedurálnym návrhom, aby na zasadnutí
VR bola používaná technika inštalovaná v miestnosti a materiály prerokovávané na zasadnutí
VR boli prezentované elektronicky. Predseda VR vyjadril súhlas s touto pripomienkou.
- Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. písomne navrhla zaradenie príbuzných študijných
odborov do prejednávaného opisu študijného odboru, konkrétne do bodu e), kde sa na konci
má doplniť text nasledovne:
- 3.1.7.verejná politika a verejná správa
- 8.3.1. ochrana osôb a majetku
- 8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby
- príbuzný odbor bezpečnostné služby podľa predchádzajúcej sústavy študijných
odborov
Príbuzný odbor Verejná politika a verejná správa pripravuje absolventov na výkon práce vo
sfére verejnej a štátnej služby, jeho jadro do značnej miery súvisí najmä s odvetviami
verejného práva.
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Príbuzný odbor ochrana osôb a majetku je realizovaný Akadémiou policajného zboru v
Bratislave, pričom jadro a väčšina predmetov sú predmety právne (teoretické alebo
aplikované) so zameraním na postup orgánov činných v trestnom konaní najmä v rámci
prípravného konania pri odhaľovaní jednotlivých druhov trestnej činnosti.
Príbuzný odbor bezpečnostné verejno-správne služby je realizovaný Akadémiou policajného
zboru v Bratislave, pričom jadro a väčšina predmetov sú predmety právne (teoretické alebo
aplikované) so zameraním na postup ústredných a miestnych orgánov štátnej správy,
záchranných zložiek pri postupe v krízových situáciách a vo výnimočných situáciách. Ďalej je
to komplexná právna úprava civilnej ochrany obyvateľstva a práv a povinnosti subjektov
krízového riadenia a zásahov, ktoré vyplývajú z pracovného pomeru alebo z ich služobného
pomeru.
Príbuzný odbor Bezpečnostné služby na Akadémii Policajného zboru SR pripravoval
absolventov najmä na výkon služby v Policajnom zbore. Bol realizovaný Akadémiou
policajného zboru v Bratislave podľa predchádzajúcej sústavy študijných odborov, pričom
jadro a väčšina predmetov boli predmety právne (teoretické alebo aplikované) so zameraním
na postup orgánov činných v trestnom konaní najmä v rámci prípravného konania pri
odhaľovaní jednotlivých druhov trestnej činnosti.“
- Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. poznamenal, že vzhľadom na to, že vychovávame
právnikov aj pre potreby politickej praxe, opis by mal reflektovať aj túto skutočnosť. K bodu
d) predloženého materiálu uviedol na správnu mieru názov Jagelovskej univerzity v Krakove
a Univerzita Panthéon-Assas Paríž a dodal, že je potrebné zjednotiť používanie buď programy
realizované na fakultách alebo univerzitách. K bodu e) mal pripomienku, že uvádzané
študijné odbory nie sú príbuzné študijné odbory, ale tvoria len podsystém študijného odboru
právo. V bode f) navrhol do 2. stupňa doplniť správcu konkurznej podstaty a mediátora.
Navrhol oddeliť advokáta od advokátskeho koncipienta a notára od notárskeho koncipienta.
Teoretické vedomosti absolventov 1. stupňa by mali byť rozšírené o vedomosti z oblasti
základných ľudských práv a slobôd. K vymedzeniu odborného profilu absolventa mal
pripomienku, že ten by mal byť schopný komplexne riešiť právne problémy a nie riešiť
komplexné právne problémy.
Predseda VR PraF UK sa poďakoval za pripomienky prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc.,
ktoré pomohli skvalitniť materiál. Ohľadne prípravy právnikov pre politickú prax
zapolemizoval, či to bolo myslené priamo pre politickú činnosť, alebo politickú legislatívu,
nakoľko prvá alternatíva môže vyvolať veľké diskusie, či to tak môžeme formulovať.
Uviedol, že opisy študijných právnických odborov v 3. stupni predstavujú samostatné študijné
odbory, úprava navrhovaná prof. Cibulkom by znamenala výrazný zásah do sústavy opisu
študijných odborov. Uvádzanie priamo činností, ktoré môžu absolventi študijného programu
právo v 2. stupni štúdia vykonávať až po splnení ďalších zákonných podmienok je veľmi
dobrý nápad z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a do toho by
nerád zasahoval. Ostatné pripomienky si osvojuje a zapracuje do materiálu.
- Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. poznamenal, že návrh zaradiť do charakteristiky absolventov
znalosti z praktickej politiky nie je doménou absolventov právnických fakúlt, je to výkon vecí
verejných a nemôže si to nárokovať právnická fakulta.
- Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. vyjadrila súhlas s predrečníkom v tom, že právnické
fakulty nemôžu pripravovať študentov pre politický výkon.
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- Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. vzniesol námietku k zaradeniu príbuzných odborov
(bezpečnostné služby), nakoľko niektoré vysoké školy priznávajú absolventom nie právnych
študijných odborov titul JUDr., pričom to nie sú právnici.
- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., podporil, že ak sa hovorí o príbuzných odboroch, nesmie
sa zabúdať aj na verejnú politiku a verejnú správu, z dôvodu obsahu výučby odboru verejná
politika a verejná správa.
- Diskusiu uzavrel predseda VR PraF UK s konštatovaním, že príbuzný odbor neznamená, že
absolvent môže vykonávať právnické povolanie, ale najmä že právnici môžu vyučovať aj
v iných odboroch a môže sa im to počítať do pedagogickej praxe pre účely habilitačných
a inauguračných konaní.
Počas rokovania o bode 10 opustil rokovaciu miestnosť JUDr. Branislav Fábry, PhD.
V rokovacej miestnosti zostalo 34 členov VR.
Ďalšie pripomienky do diskusie neboli, z prednesených návrhov v prípade návrhu doc.
Kurilovskej si členovia VR PraF UK vyžiadali hlasovanie, ktoré v pozitívnom zmysle
podporil aj predseda VR PraF UK. Ostatné návrhy boli buď akceptované predkladateľom
materiálu alebo na nich navrhovatelia netrvali.
Predseda VR PraF UK dal hlasovať o doplňujúcom návrhu doc. Kurilovskej.
Hlasovanie č. 10:
Za:
28 hlasov
Proti:
2 hlasy
Zdržal sa: 4 hlasy
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 10
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
doplňujúci návrh, aby do opisu študijného odboru 3. 4. 1. právo v 1. a 2. stupni štúdia na
konci textu uvedeného pod písmenom e) „Vymedzenie príbuzných študijných odborov
a rozdiel medzi nimi“ bol doplnený text:
-

3.1.7. verejná politika a verejná správa
8.3.1. ochrana osôb a majetku
8.3.2. bezpečnostné verejno-správne služby
príbuzný odbor bezpečnostné služby podľa predchádzajúcej sústavy
študijných odborov

Príbuzný odbor Verejná politika a verejná správa pripravuje absolventov na výkon
práce vo sfére verejnej a štátnej služby, jeho jadro do značnej miery súvisí najmä
s odvetviami verejného práva.
Príbuzný odbor ochrana osôb a majetku je realizovaný Akadémiou policajného zboru v
Bratislave, pričom jadro a väčšina predmetov sú predmety právne (teoretické alebo
aplikované) so zameraním na postup orgánov činných v trestnom konaní najmä v rámci
prípravného konania pri odhaľovaní jednotlivých druhov trestnej činnosti.
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Príbuzný odbor bezpečnostné verejno-správne služby je realizovaný Akadémiou
policajného zboru v Bratislave, pričom jadro a väčšina predmetov sú predmety právne
(teoretické alebo aplikované) so zameraním na postup ústredných a miestnych orgánov
štátnej správy, záchranných zložiek pri postupe v krízových situáciách a vo
výnimočných situáciách. Ďalej je to komplexná právna úprava civilnej ochrany
obyvateľstva a práv a povinnosti subjektov krízového riadenia a zásahov, ktoré
vyplývajú z pracovného pomeru alebo z ich služobného pomeru.
Príbuzný odbor Bezpečnostné služby na Akadémii Policajného zboru SR pripravoval
absolventov najmä na výkon služby v Policajnom zbore. Bol realizovaný Akadémiou
policajného zboru v Bratislave podľa predchádzajúcej sústavy študijných odborov,
pričom jadro a väčšina predmetov boli predmety právne (teoretické alebo aplikované)
so zameraním na postup orgánov činných v trestnom konaní najmä v rámci
prípravného konania pri odhaľovaní jednotlivých druhov trestnej činnosti.“
Na základe pripomienok dekan navrhol formulovať uznesenie voľnejšie, navrhol tento text:
„Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje návrh
Opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni a poveruje dekana PraF UK, aby
zapracoval pripomienky uplatnené na zasadnutí VR PraF UK a prerokoval ich s ostatnými
právnickými fakultami verejných vysokých škôl a odporúča dekanovi PraF UK, aby vykonal
predmetné kroky smerujúce k predloženiu návrhu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Akreditačnej komisii tak, aby bol predmetný opis zaradený do
sústavy študijných odborov.“
Návrhy na zmenu či doplnenie uznesenia neboli a tak dal predseda VR PraF UK o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 11:
Za:
28 hlasov
Proti:
2 hlasy
Zdržal sa: 4 hlasy
Uznesenie č. 11
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje návrh
Opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni a poveruje dekana PraF UK, aby
zapracoval pripomienky uplatnené na zasadnutí VR PraF UK a prerokoval ich
s ostatnými právnickými fakultami verejných vysokých škôl a odporúča dekanovi PraF
UK, aby vykonal predmetné kroky smerujúce k predloženiu návrhu Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Akreditačnej komisii tak, aby
bol predmetný opis zaradený do sústavy študijných odborov.

BOD 11) Rôzne
Predseda VR PraF UK vyzval prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., prodekana pre vedu a
doktorandské štúdium aby oboznámil prítomných s plánovanými termínmi riadnych zasadnutí
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v roku 2016 (letný
semester akademického roka 2015/2016):
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- 11. február 2016 (štvrtok)
- 7. apríl 2016 (štvrtok)
- 9. jún 2016 (štvrtok)
Všetky termíny sú plánované v doobedňajších hodinách.
Členovia VR túto informáciu zobrali na vedomie.
Ďalšie námety do bodu rôzne neboli.
BOD 11) Záver
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty poďakoval
prítomným za spoluprácu a zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa 9.12.2015.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Overil: JUDr. Marián Vrabko, CSc.
prodekan pre vedu doktorandské štúdium
Zapísala: RNDr. Daniela Brillová, PhD.
vedúca Oddelenia vedy a doktorandského štúdia
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