Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 15. júna 2017.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, Dr.Sc. (prízemie vpravo, stará budova),
15.06.2017 od 11.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 57
Prítomní:

42 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní: 15 členov VR PraF UK (ospravedlnení)
Na zasadnutie VR PraF UK boli pozvaní zástupcovia za študentskú časť Akademického
senátu PraF UK, ktorí boli schválení na jeho zasadnutí dňa 14.06.2017, Mgr. Peter Rakovský a Bc.
Filip Vincent, ktorý sa zasadnutia aj zúčastnil.
Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave
a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016
3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ivana Šošková, PhD. – Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra teórie a dejín štátu a práva,
v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
4. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov
a témy inauguračnej prednášky.
5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Tibor Seman, PhD. – Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho
práva, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Peter Molitoris, PhD. – Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych
disciplín, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Marianna Novotná, PhD. – Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva, v odbore
3.4.11. občianske právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
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8. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Medzinárodné právo
v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie
odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore.
9. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Pracovné právo
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie
odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore.
10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ján Puchovský, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
11. Návrhy na schválenie:
-

doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo a v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo,
zmeny školiteľa
v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo,
externého konzultanta rigoróznych prác.

12. Návrhy na schválenie informačných listov výberových predmetov v študijnom programe
právo v 1. a 2. stupni štúdia.
13. Rôzne.
14. 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. a
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
bolo prítomných viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 57 členov bolo na začiatku prítomných 40
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavila JUDr.
Jana Bajánková a doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- JUDr. Tomáš Borec
- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
- JUDr. Ľubomír Hrežďovič
- JUDr. Robert Kaliňák
- JUDr. Karol Kovács
- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
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-

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia VR PraF UK sa ich spýtal, 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:
40 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
svojho zasadnutia konaného dňa 15.06.2017.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie doc. Mgr. Jána Škrobáka,
PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých
skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 15.06.2017 doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
BOD 2) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave
a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 2 programu zasadnutia – hodnotenie vzdelávacej
činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave a prerokovanie Výročnej správy
o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016 a prezentoval spolu tieto tri materiály s tým, že
v rámci tohto bodu sa ocenia autori najlepších publikácií na PraF UK za rok 2016, ktoré vybrala
Rada kvality PraF UK a najlepší publikujúci učiteľ a doktorand na PraF UK v roku 2016.
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Predseda VR PraF UK uviedol, že sa zlepšuje výučba jednotlivých predmetov, forma
skúšania a formulácia otázok pri skúšaní. Pri niektorých predmetoch, pri ktorých to ešte nie je
zavedené, je však potrebné zaviesť praktické prípady a lepšie uplatňovať skúšanie s použitím
nekomentovaných právnych predpisov. Ďalej konštatoval, že sa rozvinuli klinické formy
vzdelávania aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ocenil otvorenie
prvej Študentskej právnej poradne v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou na území
Slovenskej republiky a Českej republiky a zmenu výučby k lepšiemu v externej forme štúdia.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti predseda VR PraF UK uviedol nevyhnutnosť
zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu, čo by sa malo pejaviť aj v skvalitnení výstupov jednak
zamestnancov a tiež doktorandov. Vyzdvihol, že za posledné dva roky má fakulta značný
kvantitatívny nárast publikačnej činnosti a ohlasov.
V roku 2015 sa zvýšila publikačná činnosť fakulty v porovnaní s rokom 2014 o 19,5 %
a v roku 2016 sa zvýšila v porovnaní s rokom 2015 o 12,3 %. Ak sa porovná rok 2016 s rokom
2014, ide o nárast o 34,3 %.
Nárast ohlasov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 112, 2 %, v roku 2016 sa
počet ohlasov zvýšil oproti roku 2015 o 59,5%. Pri porovnaní roku 2016 s rokom 2014 sa zvýšil
nárast citácií o 238,5 %.
Následne Predseda VR PraF UK ocenil úspech Katedry obchodného práva a hospodárskeho
práva, ktorej sa podarilo preniknúť svojimi výstupmi do zahraničných indexových časopisov
a zlepšenie fakulty v grantovej činnosti.
V stručnosti oboznámil členov VR PraF UK s obsahom Výročnej správy o činnosti PraF
UK v Bratislave za rok 2016. Dodal, že na fakulte neprichádza k poklesu študentov, ale skôr došlo
k miernemu nárastu študentov prijatých do prvého ročníka denného štúdia, pričom z nich cez 70
nesplnilo podmienky na postúpenie do druhého semestra a boli vylúčení.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 2 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu uznesení:
a) Vzdelávacia činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2016
Hlasovanie č. 3:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už zúčastnila aj JUDr. Jana Bajánková)
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu
činnosť za rok 2016 nasledovne:
1) v nadväznosti na hodnotenie pedagogickej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa
25.04.2016
a) víta predloženie žiadosti o udelenie práva udeľovať akademický titul v modernizovanom
bakalárskom študijnom programe, v modernizovanom magisterskom študijnom programe v odbore
právo v slovenskom jazyku, v novom magisterskom študijnom programe v odbore právo
v anglickom jazyku zameranom na medzinárodné právo a právo Európskej únie a magisterského
študijného programu Právo a ekonómia v odbore právo a národné hospodárstvo,
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b)
opätovne konštatuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri
efektívnom a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi;
c) víta, uplatňovanie metódy skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov
zavedené v čo najväčšej miere a iba s nevyhnutnými obmedzeniam,
d) konštatuje, že nie všetky katedry dostatočne pokročili s prípravou skúšania s používaním
nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach,
e) konštatuje, že napriek mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali jednotlivé
katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov, stále nie je
v plnej miere táto metóda chápaná v plnom rozsahu ako metóda, ktorá má viesť študentov k tomu,
aby mali dostatočne hlboké teoretické vedomosti, ktoré vedia aplikovať v konkrétnych situáciách a
kriticky myslieť pri aplikácii práva, pričom negatívne hodnotí najmä tie prípady, keď skúšanie
prebieha s nekomentovanými právnymi predpismi výlučne formou teoretických otázok bez
praktických zadaní, alebo formou testu, pretože sa tak stráca zmysel prípravy študenta na praktické
riešenia, a zároveň vyzýva dekana fakulty, aby v tomto smere urobil do najbližšieho hodnotenia
nápravu,
f) víta pokračovanie v trende výučby prostredníctvom klinických právnických predmetov
a osobitne spustenie Študentskej právnej poradne v spolupráci so Slovenskou advokátskou
komorou,
2) ďalej konštatuje, že
a) stále existujú predmety, v prípade ktorých je možné zavedenie metódy skúšania
prostredníctvom skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov, avšak táto metóda
nebola zavedená,
b) v externej forme štúdia bola implementovaná nová schéma konzultačných sústredení, ktorá je
zameraná na riešenie praktických situácií a tým získavanie praktických zručností aj študentami
externého štúdia, čo značne zvyšuje atraktivitu externej formy štúdia a kvalitu pripravenosti jej
absolventov do praxe,
c) problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom a k skúšaniu s používaním
nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých katedier a ústavov a medzi nimi
navzájom,
d) mnohé katedry zavádzajú inovatívne prístupy k vzdelávaniu,
e) snahu pedagógov počas seminárov môže obmedzovať nedostatočná príprava študentov na
seminároch a neúčasť na prednáškach,
3) vyzýva dekana PraF UK, aby
a) prijal opatrenia, aby boli aj štátne skúšky skúšané s uplatnením metódy skúšania
s používaním nekomentovaných právnych predpisov od akademického roka 2018/2019,
b) odstránil všetky nedôvodné zotrvávajúce prípady
s používaním nekomentovaných právnych predpisov,

neuplatňovania metódy skúšania

4) vyzýva študentov PraF UK na dôslednejšiu prípravu na semináre,
5) odporúča dekanovi PraF UK, aby
a) preskúmal obsah skúšok a zadaní na skúšky s cieľom vyhodnotiť, ktoré zodpovedajú metóde
skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov ako metóde, ktorá má viesť študentov
k tomu, aby mali dostatočne hlboké teoretické vedomosti, ktoré vedia aplikovať v konkrétnych
situáciách a kriticky myslieť pri aplikácii práva,
b) vyhodnotil, ktoré postupy pri skúške sú nevyhovujúce a ktoré sú vyhovujúce a dal
odporúčania príslušným katedrám a ústavom.
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b) Vedecko-výskumná činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2016
Hlasovanie č. 4:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedeckovýskumnú činnosť za rok 2016 nasledovne:
Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte
v minulom roku vychádza z Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na
obdobie 2014-2024 a z Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti na Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulte do roku 2020 (ďalej len Koncepcia).
V oboch uvedených materiáloch sa predpokladá, že na naplnenie cieľov vo vedeckovýskumnej činnosti je nevyhnutné zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce a následkom toho aj
skvalitnenie výstupov jednotlivých zamestnancov, ako aj doktorandov.
Fakulta, ako v predchádzajúcom, tak aj v tomto roku, finančne odmeňuje najlepšie výstupy.
Jednak paušálne odmeňuje autorov, ktorí majú najviac odpublikovaných výstupov a potom osobitne
tie, ktoré budú spĺňať medzinárodné kritériá čo do publikovania a aj ohlasy na ne, a aj tie, ktoré
budú vyhodnotené ako najprínosnejšie.
Nárast publikácií a ohlasov pri porovnávaní rokov 2014, 2015, a 2016 je výrazný.
V roku 2015 sa zvýšila publikačná činnosť fakulty o 117 publikácií v porovnaní s rokom
2014 (nárast o 19, 5%) a v roku 2016 o 88 publikácií v porovnaní s rokom 2015 (nárast o 12,3%).
Ak porovnáme rok 2016 s rokom 2014 ide o nárast o 205 publikácií (nárast o 34,3 %).
Nárast ohlasov v roku 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 551
(navýšenie o 112,2%). V roku 2016 sa počet ohlasov zvýšil oproti roku 2015 o 620 ohlasov (nárast
o 59,5%). Ak porovnáme rok 2016 s rokom 2014 ide o nárast o 1171 citácií (nárast o 238,5 %).
Už druhý rok sa potvrdzuje téza najviac výstupov zaznamenávajú osoby, ktoré sa pripravujú
na habilitačné alebo inauguračné konanie. To je dobré, svedčí to však o nesystematickom výskume.
V niektorých prípadoch to nezodpovedá tým cieľom, ktoré si vytýčili katedry či ústavy, ale skôr
náhodnému výberu podľa profilu habilitanta či inauguranta.
Osobitným problémom je málopočetnosť niektorých katedier či ústavov. Tu je nevyhnutné,
aby sa tieto spájali pri výstupoch s ďalšími katedrami či ústavmi, ako aj subjektmi mimo fakulty.
Ukazuje sa, že orientácia vedenia fakulty na výstupy, ktoré sú v karentovaných či
indexovaných časopisoch začína prinášať prvé výsledky. I keď tu stále platí, že v spoločenských
vedách trvá dlhší čas ako v prírodných vedách, pokiaľ sa táto profilácia objaví v reálnych číslach. Je
nevyhnutné konštatovať, že mnohé z jednotlivých katedier urobili v tejto oblasti zatiaľ málo
a musia v tejto aktivite pridať. Vedecká rada PraF UK odporúča dekanovi PraF UK, aby uvedené
zabezpečil kontrolou práce jednotlivých katedier a ústavov a to najmä prostredníctvom ich
vedúcich/riaditeľov. Zvlášť treba oceniť úspech Katedry obchodného a hospodárskeho práva, ktorej
sa v minulom roku podarilo publikovať dva výstupy v zahraničných vedeckých časopisoch
registrovaných v databáze Web of Science.
Celý tento proces je zavŕšený posudzovaním dvoch najlepších výstupov na každej katedre či
ústave. Z nich následne Radou kvality Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorá bola zriadená na fakulte, boli vybrané nasledujúce najhodnotnejšie publikácie (uvedené podľa
abecedy):
- Blažek, R.: Kriminalistika. Šamorín : Heuréka, 2016, 263 s. ISBN 978-80-8173-030-6
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Gábriš, Tomáš [UKOPADS] (50%) - Jáger, Róbert (50%): Najstaršie právo na Slovensku?:
pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. - 1. vyd. - Bratislava:
Wolters Kluwer, 2016. - 311 s.
Horvat, Matej [UKOPASP] (50%) - Cepek, Branislav (50%): Navigátor Správny súdny
poriadok [elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. - nestr. [460 s.]
[online]. - (ASPI) ISSN 1339-133X
Lysina, Peter, Michal Ďuriš, Miloš Haťapka a kolektív, Medzinárodné právo súkromné, 2.
prepr. vyd., Bratislava: C.H.Beck, 2016, xxvii, 510 s., ISBN 978-80-89603-43-5.
Patakyová, M./Grambličková, B.: Bankruptcy and liquidation: current legal situation in
European and international context, solutions under the European model company act (EMCA)
In European company and financial law review . - Roč. 13, č. 2 (2016), s. 322-350 ISSN 16132548
Smalík, M./Lukačka, P. Statutory body and the management of the business company. In AD
ALTA: journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj] . - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 108112 [CD-ROM] ISSN 1804-7890.
Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.: Civilný sporový
poriadok: komentár - Praha: C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-629, 1544 s.
Šurkala, J./Kasinec, R. The critique of fascism as a ground for prohibition against films in
Czechoslovakia after 1969 In Political sciences, law, finance, economics and tourism, vol. 1
Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 613-620, ISBN 978-619-7105-51-3

Štyri konferenčné príspevky s kategóriou AFC sú registrované v databáze Web of Science
alebo Scopus: Šurkaka, J./Brtko, R./Nemec, M.: Srebalová, m. et al.; Ficová, S.
Vo viacerých prípadoch je zrejmé, že katedrám (ústavom) robí problém rozvíjať špičkový
vedecký výskum. Identifikovať ho dokážu, no keď ho majú rozvíjať grantovou politikou alebo
inými možnosťami z praxe, je to nekonečný problém. Pre objektívnosť je nevyhnutné dodať, že nie
vždy katedry majú na tomto stave najväčší podiel viny.
Finančné prostriedky z niektorých projektov sú viac symbolické ako reálne a nemajú za cieľ
finančne podporiť daný projekt, ale skôr ho oceniť v podobe istej symbolickej sumy.
Napriek uvedenej skepse sa ukazuje, že osobitné finančné prostriedky na vedecký výskum
môžeme získať len cez granty. Je nevyhnutné aby každá katedra či ústav sa zapájali do grantových
schém a to aj spoluprácou so subjektmi mimo fakulty, ba aj so zahraničnými subjektmi.
Vedecká rada PraF UK konštatuje, že Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave sa zásadne zlepšila v grantovej oblasti. V roku 2016 sa riešilo 11 grantov VEGA, bolo
podaných 19 žiadostí, z ktorých 8 bolo schválených. Ďalej sa riešili sa 2 granty APVV, bolo
podaných 8 žiadostí a jeden v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru, pričom z podaných
žiadostí boli schválené 3 projekty. Neriešili sa žiadne granty KEGA, ale bolo podaných 5 žiadostí,
nebol však žiadny projekt schválený.
V oblasti zahraničných grantov v roku 2016 Právnická fakulta UK v Bratislave podala 1
projekt HORIZON 2020 s názvom "Fighting Violent Radicalisation in the EU: Extremismand Terrorism-Reducing Measures". V roku 2017 Právnická fakulta UK v Bratislave plánuje podať
3 projekty HORIZON 2020 a zároveň participovať na projekte s názvom INTERREG.
Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského bolo v roku 2016 riešených spolu 33 grantov.
Z toho APVV projekty 2, VEGA projekty 11, Granty Univerzity Komenského 13, Projekt rozvoja
právnického vzdelávania, Nákup študijnej literatúry z oblasti spoločenských, humanitných,
pedagogických, historických vied, teológie, umenia, práva, ekonómie, manažmentu, vied o športe
(Univerzitný grant - akademická knižnica) a 5 zahraničných grantov.
Kvalita vedeckých výstupov úzko súvisí s medzinárodnou spoluprácou. Rozvoj
medzinárodnej spolupráce je na solídnej úrovni, je však nevyhnutné, aby sa vedúci katedier
a riaditelia ústavov zvlášť sústredili na tento segment ich práce. Ostáva nám skvalitniť tú časť
spolupráce, ktorá spočíva na pozvaných výstupoch, pretože tých je málo.
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V blízkej budúcnosti musíme viac dbať o účasť na medzinárodných konferenciách, ktoré
zvyčajne predchádzajú zahraničným stážam či pozvaniam na vystúpenia.
Ukazuje sa, že synergický efekt z medzikatedrovej či medziústavnej spolupráce sa už
dostavil v podobe niekoľkých kolektívnych výstupov bez ohľadu na to, z ktorej organizačnej zložky
je daný subjekt. V tomto smere je potrebné takýto kolektívny duch výskumu nevyhnutne rozvíjať aj
ďalej, a to aj nad rámec fakulty a aj univerzity.
Tak ako predchádzajúci i tento rok sme zverejnili výsledky hodnotenia podľa
Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 9/2015, ktorá
upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných
pracovníkov a doktorandov (ďalej len Smernica). Tieto výsledky predstavujú kvantitatívny prvok
výsledkov našej práce, za čo sa dekan rozhodol udeliť finančné odmeny najlepším 15 učiteľom
podľa Smernice.
-

15 najlepších učiteľov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných bodov:
1. Števček Marek
460
2. Kotrecová Alexandra
253
3. Čentéš Jozef
230
4. Gábriš Tomáš
226
5. Strémy Tomáš
225
6. Patakyová Mária
200
7. Kurilovská Lucia
186
8. Ďuriš Michal
155
9. – 10. Blažek Radovan
150
9. – 10. Lukáčka Peter
150
11. Hodás Milan
146
12. Mamojka Mojmír ml.
145
13. Čunderlík Ľubomír
135
14. Macková Zuzana
128
15. Chovancová Jarmila
120

-

15 najlepších učiteľov celkovo podľa získaných bodov:
1. Števček Marek
687
2. Čentéš Jozef
564
3. Gábriš Tomáš
369
4. Strémy Tomáš
367
5. Šámal, Pavel
336
6. Kotrecová Alexandra
314
7. Patakyová, Mária
313
8. Kurilovská Lucia
295
9. Kordík, Marek
281
10. Burda, Eduard
257
11. Drgonec, Ján
235
12. Ficová, Svetlana
234
13. Ďuriš, Michal
200
14. Prokeinová, Margita
199
15. Hodás Milan
198

Priemerný prepočet bodov získaných za publikačnú činnosť na jedného zamestnanca katedry/ústavu
podľa „Smernice“, je zoradený podľa úspešnosti katedier/ústavov:
1. Katedra občianskeho práva
2. Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
8

1008:9 = 112
883:8 = 110

3. Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
4. Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
5. Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
6. Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
7. Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
8. Katedra ústavného práva
9. Katedra teórie práva a sociálnych vied
10. Katedra finančného práva
11. Katedra správneho a environmentálneho práva
12. Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
13. Ústav európskeho práva
14. Ústav ekonomických vied
15. Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
16. Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie

1171:11 =
106
434:5 = 87
597:7 = 85
583:7 = 83
440:6 = 73
565:8 = 71
433:8 = 54
263:5 = 53
420:9 = 47
130:3 = 43
195:5 = 39
60:3 = 20
52:4 = 13
45:4 = 11

Osobitne je dôležité, aby sa vedecko-výskumná činnosť podporovala aj u doktorandov.
V tomto roku sme prvýkrát žiadali hodnotenie vedeckej práce doktorandov predsedami odborových
komisií. Zverejnili sme bodové hodnotenie doktorandov.
- 5 najlepších doktorandov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných bodov:
1.
Šurkala, Ján
190
2.
Grambličková, Barbora
140
3 - 4. Hamranová, Denisa
83
3 – 4. Gregor, Martin
83
5.
Ľorko, Jakub
75
1.
2.
3.
4.
5.

5 najlepších doktorandov celkovo podľa získaných bodov:
Šurkala, Ján
210
Grambličková, Barbora
163
Hamranová, Denisa
108
Ľorko, Jakub
101
Mezei, Marek
97

Ukazuje sa, že počet doktorandov dvaja až štyria na jednu odborovú komisiu, ktorí sú
prijímaní na doktorandské štúdium do prvého ročníka, je postačujúci s ohľadom na školiteľské
kapacity, ale aj finančné možnosti fakulty.
Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať výberu zahraničných doktorandov, pretože
kvalita niektorých záujemcov nezodpovedá našim kritériám.
Ukazuje sa, že požiadavka na študentov III. stupňa v dennom štúdiu, aby odovzdali práce
do konca marca, je reálna a opodstatnená. Bude nevyhnutné, aby predsedovia odborových komisií
o tejto skutočnosti dôslednejšie informovali doktorandov. V roku 2015 skončili v štandardnej dĺžke
štúdia traja študenti denného štúdia, v nadštandardnej dĺžke štúdia piati. V roku 2016 skončili
v štandardnej dĺžke denného štúdia siedmi študenti, v nadštandardnej dĺžke štúdia ich končilo
dvanásť. Zdá sa, že je definitívne pochovaná idea, že denné doktorandské štúdium je cesta na
finančné prilepšenie si popri nejakej inej činnosti.
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Počet doktorandov v dennej forme štúdia
Ukončenie
Pokračovanie
3. ročník
v štandardnej dĺžke
v nadštandardnej dĺžke
štúdia
štúdia
ak. r.
2014/2015
ak .r.
2015/2016

15

3

12

11

7

4

Doktorandi majú rozvrh, ktorý je spoločný pre všetky odbory – ten je v menšine. Väčšinovo
je rozvrh zostavený podľa odborov.
Skĺbenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti doktorandov si bude vyžadovať viac
aktivít na podporu rozvoja pedagogického majstrovstva, a to tak, aby tieto aktivity boli zabezpečené
v rozhodujúcej miere na fakultnej úrovni.
Osobitným problémom doktorandov je zapájanie sa doktorandov do grantovej činnosti. Je
nevyhnutné, aby každý doktorand sám alebo viacerí spolu boli zapojení do grantovej činnosti na
UK. Nielenže môžu získať finančné prostriedky na grant v hodnote cca 1.000 €, ale sa naučia aj
technicky a obsahovo pripraviť grant, čo v budúcnosti určite zúročia na prípravu grantov na
katedrách či ústavoch.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že zapojenosť doktorandov do získaných grantov na
katedrách a ústavoch je dobrá čo do početnosti. Pre zlepšenie kvality bude nevyhnutné viac dbať,
aby sa doktorandi zúčastňovali medzinárodných konferencií a mali by sme ustáliť pravidlá, aby
každý doktorand počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž alebo študijný pobyt samozrejme podľa
možnosti školy a fakulty.
Pri hodnotení doktorandov je nevyhnutné zvýrazniť, že ich vedecko-výskumnú činnosť
môžeme hodnotiť čo do kvantity i kvality oveľa lepšie ako pedagogickú. Pedagogická činnosť je
predmetom iného materiálu.
Vedecko-výskumnú činnosť mali hodnotiť katedry (ústavy) a to podľa štruktúry Koncepcie.
Celkovo možno hodnotiť vedecko-výskumnú činnosť na katedrách (ústavoch) ako veľmi dobrú,
pokiaľ ide o kvantitu. Nárast kvantity oproti prechádzajúcemu roku je veľmi markantný. Inak je
nevyhnutné hodnotiť kvalitu a musíme konštatovať, že časť našich kolegov sa viac orientuje na
početnosť, než na kvalitu výstupov.
V budúcom roku bude zrejme nevyhnutné, aby sme viac ocenili výstupy v zahraničí
v cudzom jazyku. Nemáme na mysli výstupy v slovenskom jazyku v Českej republike alebo
v Poľsku.
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti prebehlo v prvom slede na katedrách (ústavoch)
a v druhom slede u doktorandov na úrovni odborových komisií.
c) Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016
Hlasovanie č. 5:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016 a ukladá dekanovi
fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK.
Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2016 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice
a bola zaslaná všetkým členom VR PraF UK v Bratislave.
Predseda VR PraF UK ďalej informoval prítomných členov VR PraF UK, že zriadená Rada
kvality Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vybrala najhodnotnejšie publikácie
v rámci procesu posudzovania dvoch najlepších výstupov na každej katedre a ústave. Potom dal
slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý
prečítal zoznam pedagógov, ktorí boli autormi vybraných najhodnotnejších publikácií. Dekan
fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., im udelil Pamätnú medailu Právnickej fakulty, ktorú aj
prítomným autorom a kolektívom odovzdal (dodatočne budú medaile odovzdané neprítomným
autorom - prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD., JUDr. Barbore Grambličkovej, JUDr. Petrovi
Lukačkovi, PhD., JUDr. Matejovi Smalíkovi, PhD.):
A. Autori
najprínosnejších
Komenského v Bratislave
-

vedeckých

diel na Právnickej fakulte Univerzity

JUDr. Radovan Blažek, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
JUDr. Matej Horvat, PhD.
kolektívu autorov vedeckej učebnice: Medzinárodné právo súkromné: JUDr. Peter Lysina,
PhD., doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., M. Haťapka a kolektív
prof. Mária Patakyová, PhD.
JUDr. Barbora Grambličková
JUDr. Matej Smalík, PhD.
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
kolektívu autorov vedeckého komentára: Civilný sporový poriadok: prof. JUDr. Marek
Števček, PhD., prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., J. Baricová, S. Mesiarkinová, JUDr. Jana
Bajánková, M. Tomašovič a kolektív

B. Najlepšie publikujúci vysokoškolský pedagóg a vedec Právnickej fakulty UK
v Bratislave za rok 2016:
-

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

C. Najlepšie publikujúci doktorand Právnickej faklulty UK v Bratislave za rok 2016:
-

Mgr. Ján Šurkala.

11

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ivane
Šoškovej, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín
štátu a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
(Na rokovanie sa dostavila doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.)
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Ivane Šoškovej, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Následne dal
slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý
v mene predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. v tomto konaní, predniesol
návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Ivany Šoškovej, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva zo dňa 18.05.2017.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika
Oponenti:
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Rodinné právo medzi súkromným a verejným právom.
Téma habilitačnej práce:
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného
práva 1949.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Ivany Šoškovej, PhD. zo dňa 18.05.2017 a podporil konanie.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných
hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ivane Šoškovej, PhD. v študijnom odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Predseda VR PraF UK tiež podporil udelenie titulu docent JUDr. Ivane Šoškovej, PhD.,
na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce sa nezúčastnil, ale dostal pozitívne
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referencie od členov VR PraF UK, ktorí boli prítomní. Uviedol, že JUDr. Ivana Šošková, PhD. je už
známou odborníčkou vo svojom odbore teória a dejiny štátu a práva a poďakoval za dobrú
spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a otvoril k uvedenému
bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., ktorý bol
pozvaný na zasadnutie VR PraF UK v Bratislave jednak ako jej člen a jednak ako zástupca fakulty
(dekan fakulty), na ktorej uchádzačka pedagogicky pôsobí. Vyzval k podpore tohto konania a
uviedol, že habilitantka úspešne zvláda svoje pedagogické a vedecké pôsobenie na fakulte, svoju
oblasť ako prodekanka pre pedagogickú činnosť. Vyzdvihol, že v značnej miere organizuje a
zúčastňuje sa konferencií s medzinárodnou účasťou a má bohatú publikačnú činnosť.
Do diskusie sa už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného
hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.
Hlasovanie č. 6:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
42

42
41
0
1

41 hlasov
0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 6
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ivane Šoškovej, PhD. v odbore 3.4.2. teória
a dejiny štátu a práva.
BOD 4) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4 správne právo – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov
a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. Máriu
Srebalovú, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho
a environmentálneho práva a následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc.,
prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil
prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Mária
Srebalová, PhD., splnila všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesorku a požiadal
prítomných o podporu vymenúvacieho konania vzhľadom na jej pedagogickú a vedeckú činnosť
na fakulte a katedre, nakoľko ju pozná už dlhšiu dobu a ide o vysokoškolskú učiteľku obľúbenú
u študentov a kolegov.
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Predseda VR PraF UK taktiež požiadal prítomných o podporu tohto konania a otvoril
k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., ktorý podporil
konanie, spolupracoval s inaugurantkou v rámci projektu VEGA, vyzdvihol jej pedagogickú a
vedeckú činnosť a osobnostné predpoklady. Ďalej sa do diskusie prihlásil JUDr. Marián Giba, PhD.,
ktorý podporil konanie, nakoľko je inaugurantka odborne, aj ľudsky zrelá, aby sa uchádzala o
vymenúvacie konanie za profesorku, pozná dobre inaugurantku, pretože sa s ňou podieľal na
mnohých skúšobných a publikačných procesoch a to aj v rámci odboru ústavné právo.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 4 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 7:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas (inaugurantka - doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.)
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 7
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila komisiu,
oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku - doc.
JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.2. správne právo:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

v

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Ústav
štátu a práva, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Pracovisko:
Vysoká
škola
ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, SR

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Pracovisko: Masarykova
Právnická fakulta, ČR

univerzita

Téma inauguračnej prednášky: Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní.
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v

v Brne,

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Tiborovi
Semanovi, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra
ústavného práva a správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Tibora Semana, PhD., v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi,
CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil habilitanta.
V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo a požiadal o podporu konania. Ďalej
predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a
členov habilitačnej komisie a oponentov.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie sa prihlásila doc. JUDr.
Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, ktorá vyzvala na podporu habilitačného konania uchádzača z ich fakulty.
Charakterizovala habilitanta ako precízneho človeka, ktorý sa takto prejavuje vo svojej
pedagogickej, aj vedeckej činnosti.
Zároveň poďakovala za vytvorenie podmienok a možností pre habilitačné konanie ďalšieho
kolegu z ich fakulty na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a za dve úspešne
ukončené habilitačné konania ich pedagógov v minulom roku.
Predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a poďakoval za úspešnú spoluprácu
s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 5 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

42 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
1Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Tiborovi Semanovi, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta,
Katedra ústavného a správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo, tému habilitačnej
prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:

Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Pracovisko: Univerzita Komenského
Právnická fakulta, Bratislava, SR

v Bratislave,

Členovia:
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, Olomouc, ČR
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doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, Brno, ČR

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Bratislava, SR

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR

Téma habilitačnej prednášky:

Uplatňovanie analógie v konaní o správnych deliktoch.

Téma habilitačnej práce:

Verejná správa v správnom súdnictve.

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Petrovi
Molitorisovi, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Petra Molitorisa, PhD., v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi,
CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil habilitanta.
V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo a požiadal o podporu konania. Ďalej
predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a
členov habilitačnej komisie a oponentov.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu. Do diskusie sa prihlásila doc. JUDr.
Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá vyzvala k podpore habilitačného konania v mene dekanky
Fakulty Verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde uchádzač pôsobí, ale aj
vo svojom mene, nakoľko s ním intenzívne spolupracuje vo vedeckej a pedagogickej činnosti.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto
bode a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

42 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Petrovi Molitorisovi, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej
správy, Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.4. správne právo, tému habilitačnej
prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Pracovisko: Univerzita Komenského
Právnická fakulta, Bratislava, SR

v Bratislave,

Členovia:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, Brno, ČR

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, PhD.

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, Olomouc, ČR

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Bratislava, SR

Téma habilitačnej prednášky:

Dokazovanie vo veciach správneho trestania.

Téma habilitačnej práce:

Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia
sporov v správnom konaní.

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Marianne
Novotnej, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho
a obchodného práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Marianny Novotnej, PhD., v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil
habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a
konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá na
získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.11. občianske právo a požiadal
o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej
práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.
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Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr.
Ivan Šimovček, CSc., z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý požiadal
o podporu tohto konania v mene dekanky fakulty, kde uchádzačka pôsobí a tiež vo svojom mene,
nakoľko ju pozná ako úspešnú vysokoškolskú pedagogičku a vedeckú pracovníčku.
Predseda VR PraF UK ocenil spoluprácu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity
v Trnave a tiež podporil prednesený návrh.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto
bode a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 10:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa nezúčastnila Mgr. Petra Uličná, ktorá nebola prítomná v rokovacej miestnosti.)
Uznesenie č. 10:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Marianne Novotnej, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra
občianskeho a obchodného práva, v odbore 3.4.11. občianske právo, tému habilitačnej
prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, PhD.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M, PhD.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Od jednotného civilného deliktu k dichotómii režimov náhrady škody.
Téma habilitačnej práce:
Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb za vnesené veci (Český pohľad).
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OD 8 ) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Medzinárodné právo
v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie
odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 – prerokovanie a schválenie doktorandského študijného
programu Medzinárodné právo v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo v dennej a externej
forme štúdia a schválenie odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore a uviedol, že fakulta
pracuje na posilnení Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a po splnení
všetkých podmienok sa plánuje v najbližšej dobe podať žiadosť o akreditáciu študijných
programov v tomto študijnom odbore.
Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak predseda VR
PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať so súhlasom členov VR PraF UK
ako o celku (pozostávajúceho zo študijného programu, členov odborovej komisie a školiteľov).
Hlasovanie č. 11:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

42 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už zúčastnila Mgr. Petra Uličná, ktorá sa vrátila do rokovacej miestnosti.)
Uznesenie č. 11:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila doktorandský študijný program Medzinárodné právo v študijnom odbore 3.4.8.
medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia, zloženie odborovej komisie v tomto
odbore a školiteľov pôsobiacich v študijnom programe:
Členovia odborovej komisie:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta)
doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Peter Lysina, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Metod Špaček, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Zuzana Repáková Svatušková, PhD. (Ministerstvo zahraničních vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky)
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Školitelia:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov) tvorí prílohu
č. 2 tejto zápisnice. Podklady k tomuto bodu programu boli zaslané všetkým členov VR PraF UK.
BOD 9) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Pracovné právo
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie odborovej
komisie a školiteľov v tomto odbore.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 – prerokovanie a schválenie doktorandského študijného
programu Pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme
štúdia a schválenie odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore a uviedol, že ak fakulta bude
spĺňať všetky náležitosti a podmienky, predložila by sa žiadosť o akreditáciu študijných programov
v tomto študijnom odbore.
Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak predseda VR
PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať so súhlasom členov VR PraF UK
ako o celku (pozostávajúceho zo študijného programu, členov odborovej komisie a školiteľov).
Hlasovanie č. 12:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

42 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 12:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila doktorandský študijný program Pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. pracovné
právo v dennej a externej forme štúdia, zloženie odborovej komisie v tomto odbore
a školiteľov pôsobiacich v študijnom programe:
Členovia odborovej komisie:
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. (Univerzita Komneského v Bratislave, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. (Univerzita Komesnkého v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta)
JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
JUDr. Mária Nováková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
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Školitelia:
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta)
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov) tvorí prílohu
č. 3 tejto zápisnice. Podklady k tomuto bodu programu boli zaslané všetkým členov VR PraF UK.
BOD 10) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent - JUDr. Jánovi
Puchovskému, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych
dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu
na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Jánovi Puchovskému, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Následne
dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium,
ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. v tomto konaní,
predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce JUDr. Jána Puchovského, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva zo
dňa 25.05.2017.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Středisko Ibero-amerických studií,
Praha, ČR
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Európske kontinentálne právo v španielskych zámorských kolóniách.
Téma habilitačnej práce:
Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii.
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Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Jána Puchovského, PhD. zo dňa 25.05.2017.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných
hlasov 4, počet záporných hlasov 1, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jánovi Puchovskému, PhD. v študijnom
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.

-

-

-

-

-

-

Predseda VR PraF UK k tomuto bodu informoval prítomných:
keď nastúpil do funkcie dekana na fakulte (rok 2015), končila sa pracovná zmluva
habilitantovi, túto mu ako dekan predĺžil na ďalšie dva roky za podmienky, že musí zlepšiť
svoju pedagogickú činnosť a úroveň svojich prednášok a seminárov (na seminároch väčšinu
času nechával študentov čítať učebnicu);
na to, v júni 2016, podal habilitant žiadosť o začatie habilitačního konania; kritérium
publikačnej činnosti síce tesne splnil, je autorom dvoch vedeckých monografií (predpísaná
je jedna), autorom 25 pôvodných vedeckých prác (predpísaných je 25), autorom jednej
vysokoškolskej učebnice a jedných skrípt (predpísaná 1), ale nemal výstupy, ani
publikačné, ani citačné v krajinách mimo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej
republiky, najmä nemal výstupy v španielsky hovoriacich krajinách, o práve ktorých je
značná časť jeho vedeckých výstupov, vrátane jeho habilitačnej práce a habilitačnej
prednášky; na túto skutočnosť dekan habilitanta upozornil ešte približne rok pred podaním
žiadosti o habilitačné konanie s tým, aby si doplnil aspoň zopár vedeckých článkov a citácií
v španielsky hovoriacich krajinách, pretože, ak to neurobí, jeho pôsobenie bude chápané ako
neschopnosť presadiť sa s témou presahujúcou hranice Slovenskej republiky v zahraničí a
kurz Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nastolili rektor UK, prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD. a prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, prof.
RNDr. Peter Moczo, DrSc., je taký, že habilitanti a inauguranti s nadnárodnou témou ich
vedeckej činnosti musia preukázať schopnosť vedecky sa presadiť v zahraničí, inak
nespĺňajú kvalitatívne kritériá vedeckej práce, ktorými by mal oplývať docent a profesor
z Univerzity Komenského v Bratislave;
z uvedeného dôvodu dekan túto skutočnosť a podklady habilitanta k habilitačnému konaniu
prerokoval s prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity
Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc., ktorý vyslovil a zastáva
názor, že ak sa niekto venuje vo svojej habilitačnej práci a ďalšej vedeckej činnosti témam
presahujúcich územie Slovenskej republiky, mal by publikovať a mať citácie vo vedeckej
literatúre v daných krajinách;
ďalším problémom v súvislosti s osobou habilitanta bol výsledok výberového konania, ktoré
sa uskutočnilo v mesiaci marec 2017, na miesto vysokoškolského učiteľa, odborného
asistenta na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky na PraF UK v Bratislave,
ktorým neprešiel, pričom nezlepšil ani kvalitu výučby, ktorá je zo strany habilitanta
nedostatočná; dekan bol na hospitácii na jeho hodine, približne 90% času Dr. Puchovský
nechával študentov nahlas čítať učebné texty – takto výučba nevyzerá a preto Dr. Puchovský
nespĺňa kvalitatívne kritérium pedagogického pôsobenia, a že titul docent je vedeckopedagogickým titulom;
z uvedeného dôvodu mu dekan fakulty predĺžil úväzok len do 30.06.2017 a to na 50 %
úväzok;
ďalej dekan uviedol, že je problematické takýto návrh predložiť na rektorát aj vzhľadom na
získanie podpory ďalších návrhov zo strany rektorátu v budúcnosti, jeden nekvalitný návrh
automaticky vzbudí nedôveru voči ostatným návrhom fakulty a že on návrh na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent nepodporuje, hoci mu je to ľúto;
zúčastnil sa na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce uchádzača a kladne
hodnotil skutočnosť, že habilitant pracoval so španielskými prameňmi, v obhajobe však
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chýbali vedecké závery a habilitant ich uspokojivo nezodpovedal ani po priamej dekanovej
otázke, uviedol, že jeho originálny vedecký prínos spočíva v zistení, že v Španielsku po ére
frankizmu prišlo k demokratizačným procesom (čo je všeobecne známy fakt) a následne len
popísal jeden inštitút bez hlbšieho rozboru.
Na základe požiadavky predsedu VR PraF UK v Bratislave bolo prítomným prečítané
hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré spracovali traja členovia VR PraF UK prítomní na
habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce (doc. PaeDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr.
Ing. Ondrej Blažo, PhD. a doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.).
Taktiež bola prítomným v plnom znení prečítaná reakcia JUDr. Jána Puchovského, PhD.
na hodnotenie habilitačnej prednášky zo strany vybraných hodnotiteľov, členov VR PraF UK, so
žiadosťou o jej priloženie do habilitačného spisu.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásili:
1. prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý bol prítomný na habilitačnej prednáške, uviedol:
Vzhľadom k tomu, že v zápise o habilitačnej prednáške habilitanta JUDr. Jána Puchovského, PhD.,
je uvedené jeho meno v súvislosti s hodnotením jeho habilitačnej prednášky, považoval za
nevyhnutné vystúpiť. Poznamenal, že bol prítomný iba na habilitačnej prednáške a diskusii k nej.
V zápise o habilitačnej prednáške podľa jeho názoru sú niektoré nepresnosti, nesprávnosti či
chýbajúce skutočnosti:
- habilitant vo svojej prednáške sa podľa jeho poznámok nevenoval historickému vývoju
vzniku španielskych kolónii v USA, pretože španielske kolónie nevznikli v USA,
- v zápise je uvedené, že „prednáška nebola najvhodnejšie štruktúrovaná“, ale chýba
špecifikácia v čom,
- v zápise sa uvádza “v diskusii prof. Klimko a Cibulka sa vyjadrili pozitívne k habilitantovej
doterajšej práci a k jeho pedagogickému pôsobeniu“, k tomuto poznamenal, že on
nehodnotil habilitantovu prácu a jeho pedagogické pôsobenie, pretože mu nebolo a nie je mu
vôbec známe; on iba výlučne konštatoval, že podľa jeho názoru prednesená prednáška spĺňa
požiadavky na habilitačné prednášky,
- v zápise nie je uvedené, že všetci diskutujúci s výnimkou jedného, okrem položenia otázok,
kladne hodnotili prednesenú habilitačnú prednášku,
- podľa jeho názoru v zápise o habilitačnej prednáške chýba jej zhodnotenie z hľadiska toho,
či splnila kritéria habilitačnej prednášky alebo nie.
2. doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ktorý bol prítomný na habilitačnej prednáške a bol jedným
z jej hodnotiteľov, uviedol:
Habilitant vo svojej reakcii vyjadril podozrenie, že časť posudku na jeho habilitačnú prednášku
bola skoncipovaná pred prednesením tejto jeho prednášky, on sa však voči tomuto výroku
ohradil a skonštatoval, že to nie je pravda, čo potvrdzuje aj fakt, že začiatok obhajoby
hodnotitelia nestihli z dôvodu spracovania záznamu o prednáške.
3. prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý prítomným tlmočil názor a požiadavku prorektora
pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského
v Bratislave, prof. RNDr. Petra Mocza, Dr.Sc.:
Pán prorektor vyžaduje výstupy publikačnej činnosti a ohlasov (citácicí a recenzií) aj mimo
Slovenskej republiky, v krajinách spätých a súvisiacich s témou a obsahom habilitačnej práce a
habilitačnej prednášky a celkového vedeckého pôsobenia habilitanta, v opačnom prípade
považuje habilitanta za neschopného presadiť sa v zahraničí a takýto habilitant nemôže
habilitovať na Univerzite Komenského v Bratislave.
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4. doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., ktorý bol prítomný na habilitačnej prednáške, uviedol:
V diskusii k predmetnému bodu sa všeobecne vyjadril ku prednáške habilitanta, ktorá podľa
neho spĺňala požadované pedagogické kritériá. Poukázal tiež na určité riziká spojené s plnením
požiadavky (kritéria) Rektorátu Univerzity Komenského, o ktorom hovorili dekan fakulty, doc.
JUDr. Eduard Burda, PhD. a prorektor pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Podľa
tejto požiadavky (kritéria) by habilitanti, ktorých témy resp. obsah práce prekračujú rámec
Slovenskej republiky, mali publikovať práce aj v tých krajinách, ktorých sa týka ich práca. V
inom prípade môžu byť návrhy vrátené z úrovne Rektorátu Univerzity Komenského na fakultu
ako nedostatočne podložené publikačnou činnosťou habilitanta. V tejto súvislosti vyzval k
väčšej snahe publikovať v relevantnom priestore EÚ a v zahraničí. Vyslovil sa aj za väčšiu
účasť členov VR PraF UK na prednáškach v rámci habilitačného a inauguračného konania, čím
by sa predišlo rôznym pochybnostiam o úrovni prednášok alebo k spochybňovaniu hodnotenia
prednášok vypracovaného určenými členmi VR PraF UK zo strany uchádzačov.
Po skončení diskusie dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom
hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol
vyhotovený protokol, informovali skrutátori.
Hlasovanie č. 13:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
z toho kladných:
z toho záporných:
z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
42

42
11
18
13

11 hlasov
13 hlasov

Návrh nebol prijatý.
Návrh nezískal 29 kladných hlasov, teda potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Uznesenie č. 13
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty neschválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jánovi Puchovskému, PhD. v odbore 3.4.2. teória
a dejiny štátu a práva.
BOD 11) Návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo a v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo,
d) zmeny školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo,
e) externého konzultanta rigoróznych prác.
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 11, podbod a), b), c), d), e) programu, doplnenie
predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia, doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie
rigoróznych skúšok, doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe v študijnom
odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a v študijnom odbore 3.4.11 občianske právo, zmeny
školiteľa v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo a schválenie externého konzultanta rigoróznych prác.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 11 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o tomto bode programu ako o celku, so súhlasom členov
VR PraF UK v Bratislave.
Hlasovanie č. 14:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý
(Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ktorý nebol prítomný v rokovacej
miestnosti. Hlasovania sa nezúčastnili aj JUDr. Jana Bajánková a JUDr. Peter Hulla, ktorí z dôvodu
neodkladných pracovných povinností museli odísť zo zasadnutia VR PraF UK v Bratislave).
Uznesenie č. 14
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
Interní predsedovia komisií:
(zároveň sú aj členmi komisií)
- doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
- doc. Romana Smyčková, PhD.
Interní členovia komisií:
- JUDr. Alexandra Letková, PhD.
- JUDr. Metod Špaček, PhD.
Externí členovia komisií:
- JUDr. Marcela Macová, PhD.; odborníčka z praxe
- doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta
verejnej správy
- JUDr. Michal Maslen, PhD.; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
- JUDr. Petra Príbelská, PhD.; Najvyšší súd SR
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné
Interný člen komisií:
- JUDr. Metod Špaček, PhD.
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= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné
Interný člen komisií:
- JUDr. Metod Špaček, PhD.
= Študijný predmet: Teória štátu a práva
Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
- doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Interní členovia komisií:
- Mgr. Andrea Kluknavská, PhD.
- JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
= Študijný predmet: Dejiny štátu a práva
Interná členka komisií:
- JUDr. Alexandra Letková, PhD.
= Študijný predmet: Občianske právo hmotné
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
- doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
= Študijný predmet: Občianske právo procesné
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
- doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
c) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe:
= Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo:
- doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
= Študijný odbor: 3.4.11. občianske právo:
- doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
d) zmeny školiteľa v doktorandskom študijnom programe:
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Doktorand: Dirk Sträter
Ročník: 4., externá forma štúdia
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
Téma DP: Avoiding grounds for refusal and competitive limitations through the registration of
complex trademarks
Nový školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
- externého konzultanta rigoróznych prác: JUDr. Michal Hrušovský, externý doktorand.
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BOD 12) Návrhy na schválenie informačných listov výberových predmetov v študijnom
programe právo v 1. a 2. stupni štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 12 – návrhy na schválenie informačných listov
výberových predmetov v študijnom programe právo v 1. a 2. stupni a odovzdal slovo JUDr.
Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa, ktorý
stručne oboznámil prítomných s návrhom, ktorý zahŕňa zaradenie nových premetov buď do
bakalárského študijného programu alebo do magisterského šudijného programu a tiež
zaradenie existujúcich predmetov do študijného programu akreditovaného v roku 2015 do
bakalárského študijného programu a do magisterského študijného programu.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc.
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. s pripomienkou formálnej úpravy Informačného listu
predmetu Právna klinika pracovného práva v časti Vyučujúci, v ktorej požadoval vypustenie
Advokátskej kancelárie Noerr s.r.o. ako jedného z vyučujúcich tohto predmetu.
Predseda VR PraF UK si osvojil návrh a ďalej predkladal predmetný informačný list
v jeho znení a ukončil rokovanie o tomto bode programu, lebo už sa nikto do diskusie
neprihlásil a dal o tomto bode programu hlasovať.
Hlasovanie č. 15:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už zúčastnil doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ktorý sa vrátil do rokovacej miestnosti.)
Uznesenie č. 15
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila, návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do študijných programov
právo v súlade s predloženými informačnými listami:
1. Zaradenie nových predmetov:
a. Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve (do magisterského
študijného programu)
b. Informatizácia verejnej správy (do magisterského študijného programu)
c. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ I (do magisterského študijného
programu)
d. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ II (do magisterského študijného
programu)
e. Klinika správneho trestania (do bakalárskeho študijného programu)
f. Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov II (do magisterského študijného
programu)
g. Správne právo trestné (do bakalárskeho študijného programu)
h. Stáž II. (do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného
programu)
i. Ochrana ľudských práv I (do magisterského študijného programu)
j. Ochrana ľudských práv II (do magisterského študijného programu)
k. Právna klinika pracovného práva ( (do magisterského študijného programu)
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l. Právna klinika pre komunity I (do bakalárskeho študijného programu a do
magisterského študijného programu)
m. Právna klinika pre komunity II (do bakalárskeho študijného programu a do
magisterského študijného programu)
2. Zaradenie existujúcich predmetov (ktoré boli zatiaľ formálne vytvorené pre študijné
programy dané na novú akreditáciu) do študijného programu akreditovanému v roku 2015
(do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného programu)
a. PraF.KPDPK/ mPRV17-1007/17 Inscenácia politického procesu z rokov 1948 –
1989
b. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1007/17 Inscenácia politického procesu z rokov 1948 –
1989
c. PraF.KPDPK/ mPRV17-1110/17 Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku
v 20. storočí
d. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1110/17 Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku
v 20. storočí
e. PraF.KPDPK/ mPRV17-1115/17 Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí
f. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1115/17 Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí
g. PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00 Introduction to American Law
h. PraF.UEP-KMPMV/ mPRVx17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej
politiky
i. PraF.UEP-KMPMV/ mPRV17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej
politiky
j. PraF.UEP/mPRV17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo
svetového obchodu
k. PraF.UEP/mPRVx17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo
svetového obchodu.
Informačné listy výberových predmetov v študijnom programe právo v 1. a 2. stupni tvoria prílohu
č. 4 tejto zápisnice. Informačné listy a podklady k tomuto bodu programu boli zaslané všetkým
členom VR PraF Uk v Bratislave.

BOD 13) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
Požiadal však o vystúpenie doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., ktorý informoval prítomných, že
sa zúčastnil na konferencii Karlovarské právnické dny, ktorá sa uskutočnila v dňoch od
08.06.2017až 10.06.2017 v Karlových Varoch, na ktorej bola udelená autorská cena kolektívu
autorov vedeckého komentára Civilný sporový poriadok:
Števček,
Ficová, Baricová,
Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kolektív.
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BOD 12) Záver.
Predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť
a poprial im pokojné leto a zasadnutie ukončil.
V Bratislave dňa 16.05.2017.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Zapísala:
JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave
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