Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného 18. mája 2015
Miesto a čas: Zasadačka Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (1. poschodie,
stará budova), Šafárikovo nám.č. 6, Bratislava, 18.05.2015 od 13.00 hod.
Prítomní:

37 členov VR PraF UK podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: 14 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Personálne návrhy:
a) Návrh na začatie habilitačného konania – JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. – Právnická
fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
b) Návrh na začatie habilitačného konania – JUDr. Michala Ďuriša, PhD. – Právnická fakulta
UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
c) Návrh na začatie habilitačného konania – Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. – Právnická fakulta
UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
d) Žiadosť o zastavenie vymenúvacieho konania - doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. –
Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
3. Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška - JUDr. Juraja Vačoka, PhD. –
Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.4. správne právo.
4. Informácia dekana.
5. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK za rok 2014.
6. Rôzne.
7. Záver.

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 prítomných členov vedeckej rady a ostatných prítomných hostí.
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 bolo na začiatku prítomných 37 členov, čím bola
VR PraF UK uznášaniaschopná.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK: JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Tomáš Borec
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (prítomný až po
prestávke)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
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doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
JUDr. Robert Kaliňák
JUDr. Karol Kovács
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.
prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Predseda VR PraF UK sa opýtal, či sú nejaké návrhy na zmenu, či doplnenie programu.
Neboli a tak dal o programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
37 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 18.05.2015.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
a Mgr. Jána Škrobáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovanie konané na VR PraF UK dňa 18.05.2015 JUDr. Juraja
Hamuľáka, PhD. a Mgr. Jána Škrobáka, PhD.
BOD 2) P e r s o n á l n e n á v r h y
2a) Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie titulu docent – JUDr. Ľubomír
Čunderlík, PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo.
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 2a - návrh na začatie habilitačného konania JUDr.
Ľubomíra Čunderlíka, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. JUDr.
Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh.
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Predstavil habilitanta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou
činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, habilitačnej práce a návrh na predsedu a
členov habilitačnej komisie a na oponentov.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému podbodu diskusiu. Do diskusie sa zapojil
prodekan doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý podporil žiadosť habilitanta o začatie
habilitačného konania. Poznamenal, že ako pedagóg sa vždy umiestňoval na vrcholných priečkach
anketového hodnotenia študentov a v prípade potreby sa podieľal aj na vypracovaní rôznych
právnych stanovísk a podkladov pre vedenie fakulty. Ďalej sa do diskusie zapojila JUDr. Mária
Ďuračinská, CSc., ktorá taktiež podporila žiadosť habilitanta a vyzvala členov vedeckej rady o
schválenie žiadosti habilitanta, vzhľadom na jeho osobnostné a pedagogické predpoklady, dobré
výstupy smerom k zahraničiu, nakoľko s habilitantom pôsobí už viac ako 10 rokov na fakulte.
K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 3:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
začatie habilitačného konania – JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. – Právnická fakulta UK
v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, tému habilitačnej prednášky a
habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Členovia:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Pracovisko: Právnická fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislave
Pracovisko: Právnická fakulta, Masarykova univerzita
v Brne, Česká republika
Pracovisko: Slovenská advokátska komora
Pracovisko: Právnická fakulta, Univerzita Karlova
v Prahe, Česká republika
Pracovisko: Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia
vied, Bratislava
Pracovisko: Právnická fakulta, Masarykova univerzita
v Brne, Česká republika
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Téma habilitačnej prednášky:
Funkčné a inštitucionálne vymedzenie investičného bankovníctva.
Téma habilitačnej práce:
Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných
služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu.
2b) Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie titulu docent – JUDr. Michal Ďuriš,
PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 2b - návrh na začatie habilitačného konania JUDr.
Michala Ďuriša, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. JUDr.
Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh.
Predstavil habilitanta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou
činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, habilitačnej práce a návrh na predsedu a
členov habilitačnej komisie a na oponentov.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému podbodu diskusiu. Do diskusie sa zapojil
prodekan doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý podporil žiadosť habilitanta o začatie
habilitačného konania.
K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
začatie habilitačného konania – JUDr. Michala Ďuriša, PhD. – Právnická fakulta UK
v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, tému habilitačnej prednášky a
habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

Členovia:
doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.

Pracovisko: Slovenská advokátska komora

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Slovenská akadémia vied, Bratislava
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Oponenti:
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Fakulta práva

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Pracovisko: AKADEMIE STING, o.p.s., Brno, ČR

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

Téma habilitačnej prednášky:
Právna úprava záväzkov v medzinárodnom obchode.
Téma habilitačnej práce:
Voľba práva pre zmluvy v medzinárodnom obchode.
2c) Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie titulu docent – Ing. Mgr. Ondrej Blažo,
PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 2c - návrh na začatie habilitačného konania Ing. Mgr.
Ondreja Blaža, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh. Predstavil
habilitanta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou činnosťou a
konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na
získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. Ďalej
predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov
habilitačnej komisie a na oponentov.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému podbodu diskusiu. Do diskusie sa zapojil
prodekan doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý podporil žiadosť habilitanta o začatie
habilitačného konania.
K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom
hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
začatie habilitačného konania – Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. – Právnická fakulta UK
v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, tému habilitačnej prednášky a
habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
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Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Členovia:
doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta
Pracovisko: Slovenská advokátska komora
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Bratislava,
Fakulta práva
Pracovisko: AKADEMIE STING, o.p.s., Brno, ČR

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Pracovisko: Ústav štátu a práva, Slovenská
akadémia vied

Téma habilitačnej prednášky:
„Pomocník“ v karteli a zodpovednosť za porušenie zákazu účasti na dohode obmedzujúcej súťaž –
komparácia prístupov.
Téma habilitačnej práce:
Podnikateľ v medzinárodnoprávnom priestore. Práva – zodpovednosť – subjektivita.
2d) Žiadosť o zastavenie vymenúvacieho konania – doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. –
Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Predseda VR PRaF UK otvoril podbod 2d – žiadosť o zastavenie vymenúvacieho konania doc.
PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Informoval
prítomných členov VR PraF UK, že inaugurantka po vzájomnej dohode podala dňa 10.04.2015
žiadosť o zastavenie vymenúvacieho konania na PraF UK a podá si novú žiadosť o začatie
vymenúvacieho konania na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore
v ktorom habilitovala.
BOD 3)
Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška – JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
– Právnická fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.4. správne právo
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 – Obhajobu habilitačnej práce a habilitačnú prednášku
JUDr. Juraja Vačoka, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo a odovzdal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý je aj predsedom habilitačnej
komisie v tomto habilitačnom konaní. Následne prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. taktiež privítal
prítomných členov VR PraF UK, prítomných členov habilitačnej komisie - doc. JUDr. Jozefa
Sobiharda, CSc., doc. JUDr. Máriu Kiovskú, CSc. a oponentov – prof. JUDr. Petra Škultétyho,
DrSc., prof. JUDr. Petra Průchu, CSc., doc. JUDr. Máriu Srebalovú, PhD. a ostatných prítomných
hostí.
Následne predniesol stanovisko habilitačnej komisie z jej zasadnutia, konaného dňa 24. 04.
2015, ktorá pri preskúmaní splnenia kritérií habilitačného konania vychádzala zo zákonnej a
podzákonnej úpravy a z dvoch záväzných interných predpisov a to: z Vnútorného predpisu UK č.
3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave „Rámcové kritériá na získanie titulu docent
a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2014, a
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z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“:
„Habilitant JUDr. Juraj Vačok, PhD. splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“.
Habilitačná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul docenta v plnom rozsahu, vo všetkých
kategóriách, v kvalite i početnosti. Habilitačná komisia jednomyseľne prijala záver, že
uchádzač o vedeckopedagogický titul „docent“ spĺňa kritéria, resp. podmienky na získanie
vedeckopedagogického titulu „docent“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že uchádzač JUDr. Juraj
Vačok, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho
získanie. Vzhľadom k tomu, habilitačná komisia odporúča pokračovať v habilitačnom konaní
a vykonať habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce“.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., ako predseda habilitačnej komisie, predstavil prítomným
habilitanta, v krátkosti ich oboznámil s jeho životopisom, s výsledkami jeho vedecko-výskumnej,
pedagogickej a publikačnej činnosti, pričom prítomní mali možnosť nahliadnuť do jeho publikácií
a monografie (habilitačná práca), ktorá im bola k dispozícii aj k prevzatiu. Požiadal troch členov
VR PraF UK – prof. JUDr. Katarínu Tóthovú, DrSc., doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD.,
LL.M., MA a Mgr. Jána Škrobáka, PhD. o hodnotenie habilitačnej prednášky. Zároveň informoval
prítomných, ako bude prebiehať obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška uchádzača:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prednesenie habilitačnej prednášky
Predstavenie habilitačnej práce a jej obhájenie
Stanoviská a posudky oponentov
Diskusia
Prestávka
Prerokovanie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jurajovi
Vačokovi, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo

Následne predseda habilitačnej komisie vyzval habilitanta, JUDr. Juraja Vačoka, PhD., aby sa
ujal slova. Habilitant poďakoval za možnosť vystúpiť, privítal prítomných a predniesol svoju
habilitační prednášku na tému: „Vplyv štátnej správy na fungovanie činnosti verejnej
správy.“
Habilitačnou prednáškou preukazoval najmä svoju pedagogickú spôsobilosť a venoval sa v nej
problematike z troch hľadísk. V prvej časti prednášky rozoberal špecifickosť postavenia ústredných
orgánov štátnej správy vo vzťahu k celej verejnej správe. V druhej časti sa venoval vybraným
zásahom orgánov štátnej správy do činnosti samosprávy a ostatnej verejnej správy. V poslednej
časti analyzoval zodpovednostné vzťahy záujmovej samosprávy a ostatnej verejnej správy pri
výkone verejnej moci. Svoju prednášku habilitant zakončil záverečným zhodnotením spolu
s návrhmi na možné nastavenie rozoberaných vzťahov v budúcnosti.
Habilitant ďalej prítomným predstavil svoju habilitačnú prácu na tému: „Vybrané inštitúty
ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní“. V monografii sa venoval vybraným
inštitútom ochrany zákonnosti do vydania rozhodnutia, a to kontrole prostredníctvom sťažností,
kontrole verejným ochrancom práv, ďalej prokurátorom a všeobecnými súdmi. Prezentoval niektoré
problémy a dával návrhy na ich riešenie. Analyzoval aj vplyv vybraných inštitútov, ktoré sú
upravené v správnom poriadku, na zákonnosť priebehu prvostupňového správneho konania.
Po prezentácii habilitačnej práce habilitantom, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. vyzval
oponentov, aby prezentovali svoje stanoviská k habilitačnej práci a predniesli svoje oponentské
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posudky. Ako prvý vystúpil prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., ktorý uviedol, že sleduje pôsobenie
habilitanta už sedem rokov a s potešením prijal možnosť vypracovať oponentský posudok, pričom
ocenil aktuálnosť a náročnosť témy habilitačnej práce. Celkovo ju zhodnotil, pričom ju považuje za
kvalifikovane a tiež kvalitne spracovanú s tým, že sa v práci preukázala schopnosť habilitanta
získať príslušné teoretické, odborné a praktické poznatky a prácu doporučuje k obhajobe. Následne
vystúpil prof. JUDr. Petr Škultéty, DrSc., ktorý zhodnotil monografickú prácu, pričom osobitne
vyzdvihlol jej zameranie na vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom
konaní, formuláciu vlastných návrhov autora, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšiemu
zabezpečeniu zákonnosti priebehu konania. Jednoznačne konštatoval, že habilitant splnil kritériá,
ktoré sú stanovené na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a navrhol, aby habilitačná
komisia predložila VR PraF UK návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“
v odbore 3.4.4. správne právo JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD. Ďalej vystúpila doc. JUDr. Mária
Srebalová, PhD., ktorá posúdila habilitačnú prácu a na záver sa vyjadrila, že habilitantovi je
skúmaná problematika blízka, pozná k problematike aj široký okruh odborných poznatkov a je
schopný problémy analyzovať a svoje zistenia porovnávať a syntetizovať. Uviedla, že predložená
práca v plnom rozsahu spĺňa kritériá habilitačnej práce. Odporučila na základe komplexného
posúdenia habilitačnej práce, publikačnej a pedagogickej činnosti, udeliť habilitantovi po úspešnej
obhajobe vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore 3.4.4. správne právo.
Po vystúpení oponentov, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. otvoril diskusiu, v priebehu ktorej
uchádzač zaujal stanovisko ku všetkým podnetom a námietkám oponentov a odpovedal na ich
otázky, ako aj na otázky ďalších prítomných, vrátane otázok ku habilitačnje prednáške. Do diskusie
sa zapojili: prof. Marián Vrabko, CSc., JUDr. Branislav Fábry, PhD., doc. JUDr. Marek Števček,
PhD., doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. a prof. JUDr. Katarína Tóthová, CSc.
-

-

-

-

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. sa podporne vyjadril k habilitantovi. Poukázal na to, že
dlhšie obdobie spolupracujú spolu na jednej katedre. Vyzdvihol jeho prácu, ale aj ľudské
vlastnosti.
JUDr. Branislav Fábry, PhD. povedal, že ho zaujalo viacero bodov. Zároveň položil otázku
týkajúcu sa vnímania autentického výkladu zákonov vo vzťahu k výkladu ústrednými
orgánmi štátnej správy s poukazom na skutočnosť, že autentický výklad treba posudzovať
ako výklad.
Doc. Marek Števček, PhD. poukázal na to, že výklad ústrednými orgánmi štátnej správy
môže byť problematický, nakoľko veľmi často je problematické identifikovať skutočného
tvorcu právneho predpisu. Následne položil otázku: Ktorej katedre by malo patriť
zabezpečenie výučby správneho súdnictva?
Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. sa vyjadril k problematike výkladu. Poukázal aj na takzvaný
interný výklad, ktorý nemusí mať formálny charakter, ale v praxi môže mať veľký význam.
Prof. JUDr. Katarína Tóthová, CSc. sa vyjadrila k problematike výkladu právnych predpisov
ústrednými orgánmi štátnej správy prostredníctvom odporúčaní a stanovísk. Zároveň sa
podporne vyjadrila k habilitantovi. Zaujal ju dôsledný prístup habilitanta k zvolnej
problematike. Uviedla, že na jeho prácu urobila rezenziu, ktorá vyšla v Justičnej revue.
Vyzdvihla jeho záujem o právnu vedu, pedagogickú činnosť a ľudské vlastnosti.

Habilitant sa vyjadril najprv k otázke v oponentskom posudku formulovanej prof. JUDr. Petrom
Průchom, CSc. Následne sa vyjadril k problematike výkladu právnych predpisov ústrednými
orgánmi štátnej správy. Vyjadril názor, že vo vzťahu k samospráve a ostatnej verejnej správe by
stanoviská a metodické usmernenia nemali byť záväzné. Mali by mať odporúčací charakter.
Uviedol, že si uvedomuje úlohu súdu pri výklade právnych noriem. Súdny výklad však spravidla
prichádza po dlhšom čase. Význam výkladu ústrednými orgánmi štátnej správy vidí v tom, že môže
slúžiť na spoločný postup v prípadoch viacero vecne príslušných orgánov rovnakého druhu.
V tomto kontexte poukázal na obce. Vo vzťahu k otázke doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.
týkajúceho sa výučby správneho súdnictva uviedol, že ide o hraničnú problematiku, avšak podľa
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jeho názoru by v budúcnosti mali jej výučbu primárne zabezpečovať katedry správneho práva.
Dôvodom je, že v budúcnosti je pravdepodobné, že právna úprava správneho súdnictva a civilného
súdneho konania si pôjdu samostatným životom a zrejme sa budú od seba vzďaľovať. Navyše,
predmet prieskumu v správnom súdnictve je primárne upravený inštitútmi správneho práva.
Do diskusie sa už nik neprihlásil a tak prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. diskusiu ukončil a
vyhlásil prestávku.
(Počas prestávky odišli zo zasadnutia VR PraF UK dvaja členovia, JUDr. Daniela Švecová a Mgr.
Anton Martvoň, PhD., z dôvodu neodkladných pracovných povinností a prišiel prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD.)
Počas prestávky pokračovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie, na ktorom sa
zhodnotil priebeh celého habilitačního konania JUDr. Juraja Vačoka, PhD. a prebehlo tajné
hlasovanie, z ktorého bol vyhotovený protokol a zo zasadnutia habilitačnej komisie bola
vyhotovená samostatná zápisnica.
Po prestávke sa pokračovalo v riadnom zasadnutí VR PraF UK a prof. JUDr. Marián Vrabko,
CSc., ako predseda habilitačnej komisie oboznámil všetkých prítomných s výsledkami neverejného
zasadnutia habilitačnej komisie: počet členov oprávnených hlasovať bol 6, počet prítomných
členov bol 6, počet kladných hlasov bol 6, počet záporných hlasov bol 0, počet neplatných
hlasov bol 0 a so stanoviskom habilitačnej komisie: Habilitačná komisia jednomyseľne prijala
záver, že JUDr. Juraj Vačok, PhD., uchádzač o vedecko-pedagogický titul docent, spĺňa kritériá,
resp. podmienky na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v plnom rozsahu, vo
všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Konštatovala, že uchádzač JUDr. Juraj Vačok, PhD.
spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Následne
prečítal návrh habilitačnej komisie, uvedený v zápisnici, vyhotovenej po zasadnutí zo dňa
18.05.2015:
„Na základe stanoviska habilitačnej komisie týkajúceho sa splnenia fakultných kritérií na
získanie vedecko-pedagogického titulu docent, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní dňa
24.04.2015 a je obsiahnuté v jej zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe habilitačnej prednášky
uchádzača JUDr. Juraja Vačoka, PhD., uskutočnenej dňa 18. 05. 2015 na tému „Vplyv štátnej
správy na fungovanie činnosti verejnej správy“ a na základe obhajoby habilitačnej práce s názvom
„Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní“ a jej hodnotenia
oponentmi habilitačnej práce a habilitačnej komisie v tejto zápisnici, habilitačá komisia odporúča
udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom odbore 3.4.4. správne právo“.
Habillitačná komisia jednomyseľne rozhodla podať návrh VR PraF UK na udelenie vedeckopedagogického titulu „docent“ JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo.
Predseda VR PraF UK dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne
zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol,
informovali skrutátori prítomných členov VR PraF UK a prítomných hostí.
Hlasovanie č. 6:
Vydaných hlasovacích lístkov:
Odovzdaných hlasovacích lístkov:
Platných hlasov:
Neplatných hlasov:

36
36
36
0
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Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 6
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala návrh na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD. a schválila
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD. z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho a environmentálneho
práva, v odbore 3.4.4. správne právo.
BOD 4) Informácia dekana
Dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných:
 o finančnej situácii na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte; ťažká
finančná situácia sa premieta do fungovania všetkých humanitárnych študijných
odborov, ktoré sú značne finančne poddimenzované; uviedol, že sa mu podarilo
zabezpečiť určitú časť chýbajúcich prostriedkov, čo však stále nie je postačujúci objem
peňazí pre plynulý chod fakulty,
 o tom, že musel pristúpiť k určitým úsporným opatreniam a s niektorými
zamestnancami rozviazať pracovný pomer, s čím však nie je spokojný,
 o novom bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej a
externej forme štúdia, ktorý je už v konečnej fáze prípavy.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu. K informáciám dekana o finančnej situácii
sa vyjadrila dekanka PraF UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá
upozornila na ťažkosti v oblasti publikácie právnických diel, nakoľko kritériá hodnotenia
publikačnej činnosti sú naklonené viac k prírodovedným odborom. Ďalej v rámci diskusie vystúpil
dekan PraF UMB v Banskej Bytsrici, Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., ktorý sa
pripojil k názorom predrečníkov a vyjadril sa, že vynaloží úsilie na zlepšenie tejto neutešenej
situácie.
K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril
rokovanie o tomto bode.
(Zo zasadnutia VR PraF UK odišla z dôvodu neodkladných pracovných povinností doc. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD.)
BOD 5) Preorokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2014
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 – prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK
v Bratislave za rok 2014, ktorá bola všetkým členom VR PraF UK zaslaná a v stručnosti oboznámil
členov VR PraF UK s jej obsahom a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak ju predseda VR PraF UK ukončil a dal hlasovať o návrhu
uznesenia č. 7:
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„Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti PraF UK za rok 2014.“
Hlasovanie č. 7:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
BOD 6) Rôzne
a) Návrh na schválenie informačných listov výberových predmetov – v bakalárskom
študijnom programe „ právo“
b) Návrh na schválenie informačných listov výberových predmetov – v magisterskom
študijnom predmete „právo“
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 6a, 6b - prerokovanie a schválenie informačních listov
výberových predmetov v bakalárskom študijnom programe právo a v magisterskom študijnom
programe právo, ktoré boli všetkým členom VR PraF UK zaslané a otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 8
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila informačné
listy výberových predmetov
- v bakalárskom študijnom programe „právo“ na PraF UK v Bratislave:
Dejiny verejnej správy na Slovensku (v dennej aj externej forme štúdia).
Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku (v dennej forme štúdia).
a
- v magisterskom študijnom programe „právo“ na PraF UK v Bratislave:
1.
2.

1.
2.
3.

Športové právo (v dennej forme štúdia).
Hospodárske právne dejiny na Slovensku (v dennej aj externej forme štúdia).
Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. Storočí (v dennej forme štúdia).
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4.
5.

Klinika trestného práva (v dennej forme štúdia).
Volebné právo a volebné systémy (v dennej forme štúdia).

(Zo zasadnutia VR PraF UK odišla z dôvodu neodkladných pracovných povinností prof. JUDr.
Mária Patakyová, CSc.)

c) Návrhy na schválenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 6c - prerokovanie a schválenie návrhov na školiteľov
v doktorandskom študijnom programe právo, ktoré boli všetkým členom VR PraF UK zaslané a
otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 9:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 9
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrhy na
školiteľov doktorandskom študijnom programe na PraF UK v Bratislave:
- v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo: doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc.,

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo: doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. ,
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- v študijnom odbore 3.4.4. správne právo: doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša,PhD., LL.M., MA, Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta a
doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSC., Univerzita Komnského v Bratislave, Právnická
fakulta,
- v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.
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d) Návrhy na schválenie zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe:
- v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo
namiesto doterajšieho školiteľa doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša, CSc., ako školiteľa doktorandke Mgr.
Bianke Tkáčovej, navrhujeme schváliť doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., Právnická fakulta UK
v Bratislave, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru doc. JUDr. Ľubomíra Fogaša na PraF UK ku dňu
30.04.2015
-

v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo

namiesto doterajšieho doc. Mykola Sidaka, DrSc., ako školiteľa JUDr. Simony Hesekovej, rod.
Bojmírovej, navrhujeme schváliť doc. Ing. Ľubicu Horniakovú, CSc., PraF UK v Bratislave
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru doc. Mykola Sidaka, DrSc.
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 6d - prerokovanie a schválenie návrhov na zmeny
školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijných odboroch 3.4.11. občianske právo a
3.4.10. obchodné a fionančné právo a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 10:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 10
Vedecká rada Univerzity Komeského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmeny
školiteľov v doktorandských študijných programoch: v študijnom odbore 3.4.11. občianske
právo schválila doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. ako školiteľa doktorandke Mgr. Bianke
Tkáčovej a v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo schválila doc. Ing. Ľubicu
Horniakovú, CSc. ako školiteľku doktorandke JUDr. Simone Hesekovej.
e) Návrh na schválenie nových členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa
Predseda VR PraF UK otvoril podbod 6e – návrh na schválenie nových členov skúšobných
komisií, osob oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných programech 1. a 2. stupňa,
pričom uviedol, že že ide o schválenie osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach bez ohľadu
na predmet štátnej skúšky. Otvoril k uvedenému bodu diskusiu.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.
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Hlasovanie č. 11:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 11
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty s c h v á l i l a návrhy
nových členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach
v študijných programoch 1. a 2. stupňa na PraF UK v Bratislave:
-

JUDr. Janu Zemkovú, PhD. , sudkyňu Najvyššieho súdu SR (predsedníčka senátu)
JUDr. Alenu Adamcovú, sudkyňu Najvyššieho súdu SR
Mgr. Petra Melichera, sudca Najvyššieho súdu SR (predseda senátu)
JUDr. Elenu Závadskú, bývalá predsedníčka Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

BOD 7) Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda Vedeckej rady PraF UK, doc. JUDr. Eduard
Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Bratislava, 18.05.2015.

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

Overil: JUDr. Marián Vrabko, CSc.
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Zapísala: JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
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