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Zápisnica o prevzatí a 

 vyhodnotení odovzdaných návrhov kandidátov pre voľby do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty – zamestnanecká časť  
 

 

Stála volebná komisia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre 

voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte pre zamestnaneckú časť akademickej obce  (ďalej len 

„volebná komisia zamestnancov“) prevzala dňa 17. apríla  2020 od tajomníčky 

Akademického senátu PraF UK: 

- návrh kandidáta za Katedru finančného práva, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Mgr. Petrom Rakovským,  PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 

ktorý bol podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020  doc. JUDr. 

Eduardom Burdom,  PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru občianskeho práva, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 16. apríla 2020  Mgr. Petronelou Luprichovou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru obchodného a hospodárskeho práva, ktorý bol 

podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 doc. JUDr. Petrom 

Lukáčkom PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

ktorý bol podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020  JUDr. 

Vladimírom Minčičom, PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky, ktorý bol 

podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 17. apríla 2020 JUDr. Zuzanou 

Mĺkvou Illyovou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, 

ktorý bol podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020 prof. JUDr. 

Matúšom Nemcom,  PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru správneho a environmentálneho práva, ktorý bol 

podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020 prof. JUDr. Mariánom 

Vrabkom, CSc.; 
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- návrh kandidáta za Katedru teórie práva a sociálnych vied, ktorý bol podaný 

tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 17. apríla 2020 doc. JUDr. Branislavom 

Fábrym, PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, ktorý 

bol podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 17. apríla 2020 JUDr. Katarínou 

Burdovou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Katedru ústavného práva, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 8. apríla 2020 doc. JUDr. Marekom Dominom, PhD.; 

- návrh kandidáta za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie, ktorý bol podaný 

tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Mgr. Petrou Uličnou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Ústav ekonomických vied, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020 doc. PhDr. Dušanom Stanekom, CSc.; 

- návrh kandidáta za Ústav európskeho práva, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 JUDr. Hanou Kováčikovou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Ústav klinického právneho vzdelávania, ktorý bol podaný 

tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 17. apríla doc. Mgr. Miroslavom Lysým, 

PhD.; 

- návrh kandidáta za Ústav práva informačných technológií a práva duševného 

vlastníctva PraF UK, ktorý bol podaný tajomníčke Akademického senátu PraF UK dňa 14. 

apríla 2020 JUDr. Jozefom Andraškom, PhD.; 

- návrh kandidáta za Ústav telesnej kultúry, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 14. apríla 2020 Mgr. Erikou Rondovou, PhD.; 

- návrh kandidáta za Všeobecný obvod fakulty, ktorý bol podaný tajomníčke 

Akademického senátu PraF UK dňa 15. apríla 2020  doc. JCDr. Róbertom Brtkom, CSc. 

 

Volebná komisia zamestnancov konštatuje, že všetky uvedené návrhy boli podané 

v súlade s čl. 3 a čl. 4 časti I Vnútorného predpisu č. 2/2016 –  Zásady volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 

neskorších dodatkov (ďalej len „Zásady volieb“).  Po kontrole prevzatých návrhov kandidátov 

volebná komisia konštatuje, že tieto návrhy obsahujú predpísané náležitosti v súlade s čl. 4 

ods. 1 časti I Zásad volieb. 
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Zoznam zaevidovaných kandidátov: 

 

1) za Katedru finančného práva bol navrhnutý kandidát Mgr. Peter Rakovský, PhD.; 

2) za Katedru medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov bol navrhnutý kandidát doc. 

JUDr.  Peter Lysina, PhD.; 

3) za Katedru občianskeho práva  bola navrhnutá kandidátka Mgr. Petronela Luprichová, 

PhD.; 

4) za Katedru obchodného a hospodárskeho práva bol navrhnutý kandidát doc. JUDr. Peter 

Lukáčka, PhD.; 

5) za Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia  bol navrhnutý kandidát 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.; 

6) za Katedru právnych dejín a právnej komparatistiky bol navrhnutý kandidát doc. Mgr. 

Miroslav Lysý, PhD.; 

7) za Katedru rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva  bol navrhnutý kandidát prof. 

JUDr. Matúš Nemec, PhD.; 

8) za Katedru správneho a environmentálneho práva bol navrhnutý kandidát Mgr. Martin 

Dufala, PhD.; 

9) za Katedru teórie práva a sociálnych vied boli navrhnutí kandidáti doc. JUDr. Branislav 

Fábry, PhD.; 

10) za Katedru trestného práva, kriminológie a kriminalistiky  bol navrhnutý kandidát prof. 

JUDr. Jozef Čentéš, PhD.; 

11) za Katedru ústavného práva boli navrhnutí kandidáti doc. JUDr. Marek Domin, PhD.; 

12) za Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie bola navrhnutá kandidátka Mgr. Petra 

Uličná, PhD.; 

13) za Ústav ekonomických vied bol navrhnutý kandidát doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.; 

14) za Ústav európskeho práva  bola navrhnutá kandidátka JUDr. Hana Kováčiková, PhD.; 

15) za Ústav klinického právneho vzdelávania bola navrhnutá kandidátka JUDr. Zuzana 

Mĺkva Illýová, PhD.; 

16) za Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva bol navrhnutý 

kandidát JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.; 

17) za Ústav telesnej kultúry bol navrhnutý kandidát Mgr. Andrej Kolárik, PhD.; 

18) za Všeobecný obvod fakulty bol navrhnutý kandidát doc. JCDr. PaeDr. Róbert Brtko, 

CSc. 



4 

 

                                                                       

 

JUDr. Mária Nováková, PhD., v.r. 

         predseda Stálej volebnej komisie

    

 

V Bratislave, dňa 17. apríla 2020 


