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Z á p i s n i c a  

 

z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa 25. januára 2018. 

 

 

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 

Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 25.01.2018 od 10.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60 

 

Prítomní:        44  členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    16  členov VR PraF UK  (ospravedlnení) 

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.,-  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 

práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo - informácia predsedu VR PraF UK 

v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam – vo veci schválenia predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie a témy inauguračnej prednášky. 

 

3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.,-  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 

práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – inauguračná prednáška. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marián Giba,  PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 3.4.3. 

ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore 

3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, 

témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

6. Schválenie návrhu Opisu študijného odboru 3.4.3. ústavné právo. 

 

7. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., -   Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 

práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesora.  

 

8. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – inauguračná prednáška. 
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9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., – 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra teórie štátu a práva, 

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

10. Iné návrhy na schválenie: 

a) prestupy študentov v doktorandských študijných programoch, 

b) školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

c) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch, 

d) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,  

e) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia. 

 

11. Informácia dekana. 

 

12. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesora.  

 

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. zo 60 členov bolo na začiatku prítomných 

42 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná. Počas rokovania o bode 3) sa na zasadnutie 

dostavila doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

  

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Jana Bajánková 

- JUDr. Tomáš Borec 

- JUDr. Mária Duračinská, CSc. 

- JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

- prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Peter Hulla 

- JUDr. Robert Kaliňák 

- JUDr. Karol Kovács 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.     

- doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  
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- doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

             

Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia VR PraF UK ich informoval, že sa zmenil názov programu zasadnutia 

v bode 10) písm. a), pričom nejde o zmeny študijných odborov v doktorandských študijných 

programoch, ale o prestupy študentov v doktorandských študijných programoch a v tomto znení 

predkladá program na rokovanie.  

Následne sa prítomných členov VR PraF UK 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:           42 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 25.01.2018. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., a JUDr. 

Juraja Hamuľáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  3 hlasy 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržali skrutátori: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.,  JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., a 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 25.01.2018, doc. Mgr. Jána 

Škrobáka, PhD., JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.  

 

 

BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, 

v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo  – informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave 

o výsledku hlasovania per rollam,  vo veci schválenia predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) programu zasadnutia a informoval prítomných členov  

VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam  Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, z  Protokolu o výsledku hlasovania  per rollam, vo 

veci schválenia návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie,  oponentov a 

témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Mojmíra 

Mamojku, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zo dňa 08.12.2017.  

 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 01.12.2017 predsedom 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od 01.12.2017 

do 07.12.2017 (deň ukončenia hlasovania 07.12.2017). 

 

Dňa 08.12.2017 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., a JUDr. Juraj Hamuľák, 

PhD.,  vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.  

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za skrutátorov pre 

hlasovanie per rollam, konané v termíne od 01.12.2017 do 07.12.2017,  doc. Mgr. Jána Škrobáka, 

PhD.,  a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný: 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                      60  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    49 

(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):      

Za návrh hlasovalo:                       48 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                     1 

Neplatné hlasy:                                0 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje  vo 

vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., z Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárského práva, 

v odbore 3.4.10. oobchodné a finančné právo, predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   

Pracovisko:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
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prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  

Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Fakulta právnych a správnych štúdií,   Praha, ČR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.    

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

 

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.  

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR 

 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA 

Pracovisko: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo,  SR      

 

Téma inauguarčnej prednášky:                                                                          
Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný: 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                      60   

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave 

(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):              49 

Za návrh hlasovalo:                          48 

Proti návrhu hlasovalo:                       0 

Zdržalo sa hlasovania:                        1 

Neplatné hlasy:                                   0 

 

Skrutátori,  doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., a JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.,  potvrdili dňa 

08.12.2017 výsledok hlasovania podpísaním Protokolu o výsledku hlasovania, ktorý predložili 

predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho tiež 

podpísal.  

Protokol o výsledku hlasovania per rollam bol dňa 15.12.2017 elekronicky zaslaný členom 

VR PraF UK v Bratislave. 

 V zmysle Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 3/2016), Čl. 4, ods. 4., návrh uznesenia, ktorým  sa 

hlasovalo per rollam, je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov VR 

PraF UK ku dňu ukončenia hlasovania. Deň ukončenia hlasovania, 07.12.2017, je zároveň deň 

schválenia návrhu uznesenia. V deň schválenia uznesenia, o ktorom sa hlasovalo per rollam, 

nadobúda toto uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určený neskorší deň 

účinnosti uznesenia. 

      

K tomuto bodu programu neboli žiadne pripomienky zo strany členov VR PraF UK. 

 

BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, 

v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo  – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD.,    
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predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Mojmíra 

Mamojku, PhD.  

Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil prítomných členov inauguračnej komisie 

a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa 

vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 20.12.2017, uchádzač 

splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké 

i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na 

uvedené, odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na 

tému „Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových 

vzťahov“.  

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 25.01.2018 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., potom predstavil uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú 

a publikačnú činnosť a vyzval doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., aby predniesol svoju 

inauguračnú prednášku na tému „Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii 

obchodných záväzkových vzťahov“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej 

prednášky bolo verejné.   

 

Inaugurant, doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

Vo svojej prednáške sa najskôr venoval teoretickým a aplikačným kontextom tvorby vôle 

obchodnej korporácie s dôrazom na vybrané špecifiká „Zmluvy o výkone funkcie“. Potom 

prezentoval ťažiskové argumenty v rámci svojho návrhu na odpútanie sa od „tradičnej 

reglementačnej subsidiarity“ medzi výkonom funkcie v obchodných spoločnostiach a mandátnou 

zmluvou z toho dôvodu, že v unifikovanom zmluvnom práve nie je dôvod textovať dva vo svojej 

podstate zhodné nominátne zmluvné typy. Tento segment prednášky následne rozvinul o 

nevyhnutnú komparáciu s českou právnou úpravou a súčasnú koreláciu medzi výkonom funkcie a 

príkaznou zmluvou. Tretím celistvým prvkom prednášky bolo posúdenie platnej textácie práva na 

informácie vo vzťahu k zmluve o tichom spoločenstve a posúdenie efektivity tzv. „práva dištančnej 

revízie“. Porovnal vybrané zahraničné právne poriadky a predniesol návrh znenia nového 

ustanovenia precizujúceho právo tichého spoločníka na informácie. 

Prednáška inauguranta pozostávala z výsostne aktuálnych inštitútov, čo nepochybne vyplýva 

aj z jeho pôsobenia v legislatívnom procese.  

  

Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD., navrhol, aby diskusia k prednesenej inauguračnej prednáške bola až po vystúpení 

oponentov, ktorých vyzval, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.Tento 

návrh sa stretol so všeobecným súhlasom. 

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prof. 

JUDr. Přemysl Raban, CSc., a prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA, sa vo svojich oponentských 

posudkoch zamerali na pedagogickú činnosť inauguranta, jeho vedeckú činnosť, publikačnú 

činnosť a tiež na ostatné prvky jeho odborného profilu. Konštatovali, že inaugurant spĺňa 

a v mnohých kritériách výrazne prevyšuje požiadavky stanovené pre vymenovanie za profesora. 

Zároveň uviedli, že je uznávanou osobnosťou s bohatou empíriou v pedagogických, vedecko-

výskumných, riadiacich, aj legislatívnych aktivitách a v súčasnosti široko etablovaným odborníkom 

v odbore obchodné a finančné právo.    

      Z uvedených dôvodov odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., 

vymenovaný za profesora v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. 
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Predseda komisie, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., poďakoval oponentom a vyzval 

inauguranta, aby sa vyjadril k otázkam a pripomienkam oponentov, čo aj inaugurant urobil.  Potom 

predseda komisie otvoril diskusiu (vedeckú rozpravu) k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili: 

- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., emeritný profesor, pôsobiaci na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave, 

- doc. JUDr. Peter Vačok, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, 

- JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič, zo Slovenskej advokátskej komory, 

- prof. JUDr. Marek Števček, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

- Dr.h.c. mult. prof. Mojmír Mamojka, CSc., z  Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

 

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku,  

PhD., vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jeho inauguračnej prednášky a položili 

uchádzačovi otázky, pričom inaugurant vecne a jasne odpovedal na položené otázky a reagoval na 

ich pripomienky. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil. 

Inaugurant sa poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jeho osoby, 

jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich. 

 

 Predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., taktiež podporil návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora a odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil 

verejnú časť inauguračnej prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa 

odobrali na zasadnutie komisie a vypracovali návrh podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a požiadal ich, aby hlasovali o schválení 

alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora  tajným hlasovaním. 

 

Počas inauguračnej prednášky sa na zasadnutie VR PraF UK v Bratislave dostavila doc. 

JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 

  

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Marián 

Giba, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,  

v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent, JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD., v odbore 3.4.3 ústavné právo.  Následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý v mene 

predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc., v tomto konaní, predniesol návrh  

a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. 

Mariána Gibu, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo, zo dňa 19.01.2018. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.      

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

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.  

Pracovisko: emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.  

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

 

Oponenti: 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy,  

Praha, ČR  

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Nepísané ústavné právo. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

JUDr. Mariána Gibu, PhD., zo dňa 19.01.2018. 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 predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, JUDr. Mariánovi 

Gibovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF 

UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Mariánovi Gibovi, 

PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.  Do diskusie sa prihlásil, prof. JUDr. Ľubor Cibulka, 

CSc., ktorý konšatoval, že habilitant splnil a prekročil všetky stanovené kritériá na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“, poukázal na hlboké znalosti uchádzača týkajúce sa témy 

jeho habilitačnej práce a habilitačnej prednášky, čo zdôvodnil aj tým, že habilitant získal titul 

„PhD“ na univerzite Panthéon-Assas Paris II (Sorbonne) v Paríži a požiadal o podporu konania. 

Návrh podporil predseda vedeckej rady, ktorý ocenil vysokú vedeckú hodnotu habilitačnej 

prednášky a následnej diskusie. 

Do diskusie sa už nikto 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. 3: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         41  

 

Počet odovzdaných hlasov:         41 

- z toho kladných:              41 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 
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Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Na hlasovaní sa nezúčastnil uchádzač,  JUDr. Marián Giba, PhD., ktorého predseda VR PraF UK 

vyzval, aby na čas hlasovania opustil rokovaciu miestnosť.  

 

Na hlasovaní sa taktiež nezúčastnili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., a prof. JUDr. Mária 

Patakyová, PhD., ktorí boli prítomní na zasadnutí inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške 

doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. 

 

Uznesenie č. 3 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD., v  odbore 3.4.3  ústavné 

právo.   

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ing. Matej 

Kačaljak, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného 

práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie členov habilitačnej 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. 

Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. Následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý 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 vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo  

a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej 

práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.  

Následne predseda VR PraF UK požiadal o podporu konania a  otvoril k bodu č. 5 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5, 

a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa zúčastnil aj  JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý sa vrátil na zasadnutie na začiatku 

tohto bodu programu.   

 

Uznesenie č. 4:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ing. 

Matejovi Kačaljakovi, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
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Katedra finančného práva, v  odbore 3.4.10. finančné právo, tému habilitačnej prednášky, 

tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

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

 

Členovia:  
   
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.  
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. 

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

 

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.   
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. h. c.  doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.  
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku. 

 

BOD 6) Schválenie návrhu Opisu študijného odboru 3.4.3.  ústavné právo. 
 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 – schválenie návrhu Opisu študijného odboru 

3.4.3 ústavné právo a  stručne oboznámil prítomných s týmto návrhom, ktorý sa týka tretieho 

stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 

roky v externej forme. 

Uviedol, že boli vytvorené pracovné skupiny odborníkov z piatich právnických fakúlt – 

Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavskej Univerzity v Trnave a Paneurópskej vysokej 

školy v Bratislave, za účelom prípravy opisov študijných odborov v treťom stupni štúdia. 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave mala za úlohu pripraviť  návrh opisu 

študijného odboru 3.4.3. ústavné právo, ktorý bol následne prerokovaný so zástupcami 

uvedených právnických fakúlt, odborníkov na ústavné právo, ktorí ho aj odsúhlasili a preto ho 

dekan PraF UK predkladá na rokovanie VR PraF UK. 

Predseda VR PraF UK ďalej uviedol, že je už pripravený návrh Opisu študijného 

odboru tresné právo v treťom stupni štúdia, ktorý pripravila Právnická fakulta Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá konšatovala, že sa prerokoval a odsúhlasil 

návrh Opisu študijného odboru ústavné právo, odborníkmi na ústavné právo z menovaných 

právnických fakúlt a uviedla, že sa vyvíja úsilie na prípravu ďalších opisov študijných odborov 
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v treťom stupni štúdia v nasledujúcom časovom období, pričom za kľúčové považuje, 

vymedzenie príbuzných odborov. 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK dal o tomto bode 

programu hlasovať. 

 Návrh Opisu študijného odboru 3.4.3. ústavné právo bol zaslaný členom VR PraF UK 

elektronicky a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 5:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala 

a schválila Opis študijného odboru 3.4.3. ústavné právo. 
 

 

BOD 7) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, 

v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo  – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 7  programu zasadnutia, perorokovanie 

vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora, doc. 

JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.   

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

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  

Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Fakulta právnych a správnych štúdií,   Praha, ČR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.    

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

 

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.  

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR 

 

 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA 

Pracovisko: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo,  SR                           
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Téma inauguračnej prednášky: 
Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov. 

 

      Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním 

inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- prítomní všetci členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda 

komisie; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Ján Husár, CSc., člen 

komisie; prof. JUDr. Karerl Marek, CSc., člen komisie. 

- prítomní všetci oponenti: prof. JUDr. Mária Pakakyová, PhD., prof. JUDr. Přemysl Raban, 

CSc., prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA. 

 Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 25.01.2018, Návrh inauguračnej komisie 

predsedovi VR PraF UK :  

„Na základe stanoviska inauguračnej  komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní dňa 

20.12.2017, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., uskutočnenej dňa 25.01.2018, na tému 

Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov,  

inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v 

študijnom odbore 3. 4. 10. obchodné a finančné právo“. 
      Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili všetci 

členovia komisie a všetci oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet 

členov komisie oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 7, počet kladných hlasov: 7, 

počet záporných hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. 

 

      Na záver predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK konštatovali, že bol 

v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom č.131/2002 

Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z.z., ako aj interné predpisy vymenúvacieho konania a PraF UK 

a uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR Praf UK môže rozhodnúť 

o schválení alebo neschálení návrhu na vymenovanie za profesora.  

          Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK vyzval 

inauguranta, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., aby opustil miesto zasadnutia VR PraF UK a 

dal 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:  60 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 44 

 

Počet odovzdaných hlasov:         44 

- z toho kladných:              41 

- z toho záporných:              1 

- z toho neplatných:             2 
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Za:           41 hlasov 

Proti:          1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., a prof. JUDr. Mária Patakyová, 

PhD., ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. 

Mojmíra Mamojku, PhD. 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., za profesora v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo.   

 

 

 Po skončení tohto bodu programu predseda VR PraF UK vyhlásil prestávku s tým, že 

pokračovanie zasadnutia sa začne o 13.00 hod. 

  

Predseda VR PraF UK po skončení prestávky otvoril popoludňajšie zasadnutie VR PraF UK 

a konštatoval,  že na zasadnutí VR PraF UK bolo  prítomných viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. 

zo 60 členov bolo na rokovaní prítomných 44 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 Počas inauguračnej prednášky odišiel prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. a prišiel Dr.h.c. mult. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Bol tiež prítomný doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý sa 

však na účely bodu 8) a bodu 12) na vlastnú žiadosť do kvóra nezapočítava. 

  

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Mária Duračinská, CSc. 

- JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

- prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Peter Hulla 

- JUDr. Robert Kaliňák 

- JUDr. Karol Kovács 

- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.     

- doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 

- doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

             

 

BOD 8) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8)  programu, privítal prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., predsedovi 

inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.  
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Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov inauguračnej komisie 

a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa 

vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 17.10.2017, uchádzač 

splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké 

i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na 

uvedené, odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na 

tému „Restoratívna justícia a alternatívne tresty“.  

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 25.01.2018 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predstavil uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú 

a publikačnú činnosť a s radosťou konštatoval, že sa inauguračná prednáška stretla s obrovským 

záujmom, nakoľko boli na nej prítomní ako hostia zástupcovia z právnickej praxe, Akadémie 

Policjného zboru v Bratislave, predstavitelia právnických fakúlt zo Slovenskej republiky a Českej 

republiky. 

Potom vyzval doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., aby predniesol svoju inauguračnú 

prednášku na tému „Restoratívna justícia a alternatívne tresty“ v časovom limite do 20 minút, 

pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.   

 

Inaugurant, doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov. 

Vo svojej prednáške sa v prvej časti venoval analýze  restoratívnej justície, komparácie 

restoratívnej a retributívnej justície. Postupne prechádzal jednotlivé obdobia vývoja nielen 

restoratívnej justície, ale i probácie a mediácie, pričom zároveň poukázal aj na pokles mediácie od 

roku 2016 po súčasnosť. Druhá časť prednášky bola zameraná na analýzu vykonaného výskumu 

zameraného na alternatívne tresty, pričom prezentoval výsledky alternatívneho výskumu verejnej 

mienky o alternatívnych trestoch. Išlo o výberové šetrenie uskutočnené na zákazku profesionálnou 

výskumnou agentúrou. V tretej časti prednášky inaugurant prezentoval fenomenológiu 

alternatívnych trestov od roku 2007 až po rok 2017. Poukázal na skutočnosť, že súdna prax dlhšie 

namietala, že alternatívne tresty nevyužíva preto, lebo je tu nedostatočná kontrola procesu 

resocializácie. Skutočným pokrokom je elektronický systém monitoringu osôb, ktorý sa stal v roku 

2014 na Slovensku realitou. Elektronické náramky dokázala Slovenská republika aplikovať zatiaľ 

len v minimálnej miere, pretože počet alternatívnych trestov zostal v porovnaní s minulosťou skoro 

nezmenený. Inaugurant poukázal nielen na pokles ukladania trestov domáceho väzenia, ale i na 

pokles ukladania peňažného trestu a trestu povinnej práce. Najviac ukladanými trestami sú 

podmienečné tresty, po ktorých nasleduje nepodmienečný trest. Naleduje trest povinnej práce, 

peňazný trest a trest zákazu činnosti. Na záver uchádzač prepojil požiadavky praxe s teóriou s tým, 

že predstavil index väzenstva, t. j. väzenskú populačnú krivku na 100.000 obyvateľov. Slovenská 

republika má na 100 000 obyvateľov takmer 2,5 násobne viac osôb vo výkone trestu odňatia 

slobody a vo výkone väzby, ako je to v krajinách západnej Európy. Aj na základe tejto skutočnosti 

inaugurant dospel k názoru, že Slovenská republika si doposiaľ prvky restoratívnej justície 

neosvojila. 

Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef 

Čentéš, PhD., navrhol, aby diskusia k prednesenej inauguračnej prednáške bola až po vystúpení 

oponentov, ktorých vyzval, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.Tento 

návrh sa stretol so všeobecným súhlasom. 

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., prof. 

JUDr. Věra Kalvodová, Dr. a prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., sa vo svojich oponentských 

posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho publikačnú a vedecko-výskumnú 

činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté preukázateľné a nespochybniteľné výsledky v týchto 

oblastiach. Zároveň uviedli, že je významným predstaviteľom odboru trestného práva, odborne 
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erudovaným, so zodpovedným, tvorivým a kreatívnym prístupom, pričom ocenili, že sa vo veľkej 

miere angažuje aj pri príprave zahraničných vedeckých projektov.  

      Z uvedených dôvodov odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., aj 

napriek relatívne nízkemu veku, po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaný za 

profesora v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. Získanie titulu má pomáhať napredovať ďalej 

v úspešne nastúpenej ceste a byť dôvodom pre zverenie ďalších závažných výskumných úloh. 

 

Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie vyzval inauguranta, aby sa vyjadril 

k oponentským posudkom, čo ten aj úspešne urobil a následne predseda komisie  otvoril diskusiu 

k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásili: 

- doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

- prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., z Právnickej faklulty Masarykovej univerzity 

v Brne, 

- prof.  JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

- doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, 

- prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.  

 

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora, doc. JUDr. Tomáša Strémyho, 

PhD., vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jeho inauguračnej prednášky a položili 

uchádzačovi otázky. Inaugurant odpovedal na položené otázky, reagoval na ich pripomienky 

a zaujal k nim svoje plnohodnotné stanovisko. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil a 

odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky 

a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali na zasadnutie komisie 

a vypracovali návrh podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor a požiadal ich, aby hlasovali o schválení alebo neschválení návrhu na 

vymenovanie uchádzača za profesora  tajným hlasovaním. 

 

 

BOD 9 Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. PhDr. 

Róbert Jáger, PhD.,  – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teórie štátu a práva, 

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 9 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent, JUDr. PhDr. Róbertovi, Jágerovi, 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 Klimka, DrSc., v tomto 

konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva zo 

dňa 13.12.2017. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta,  Česká republika                    

      

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

Oponenti: 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta,  Česká republika 

 

dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR             

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Vzťah vládnej moci a cirkvi na Veľkej Morave.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript.  

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

JUDr. PhDr. Róberta Jágera, PhD., zo dňa 13.12.2017. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, 

z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných 

hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, 

JUDr. PhDr. Róbertovi Jágerovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorý 

ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. PhDr. Róbertovi 

Jágerovi, PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 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. 7: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         41  

 

Počet odovzdaných hlasov:         41 

- z toho kladných:              41 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
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Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., 

ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Tomáša 

Strémyho, PhD. 

Zo zasadnutia VR PraF UK  z vážnych dôvodov odišiel prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

 

Uznesenie č. 7 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. PhDr. Róbertovi Jágerovi, PhD., v  odbore 3.4.2. 

teória a dejiny štátu a práva.   

 

 

BOD 10 ) Iné návrhy na schválenie: 

a) prestupy študentov v doktorandských študijných programoch 

b) školiteľov v doktorandských študijných programoch, 

c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch, 

d) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

e) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych 

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10, podbod a), b), c), d), e)  a otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu 

hlasovať ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave, pričom v podpode 

a) sa pojem „študijný odbor“ nahrádza pojmom „študijný program v študijnom odbore“ a názov 

podbodu je: „prestupy študentov v doktorandských študijných programoch“.  

 

Hlasovanie č. 8:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 8:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila: 

 

a) prestupy študentov v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: Mgr. Lea Mezeiová 

Pôvodný študijný program v študijnom odbore: 3.4.10. obchodné a finančné právo 

Nový študijný program v študijnom odbore: 3.4.8. medzinárodné právo 

Ročník: 2., denná forma štúdia 

 

Doktorand: Mgr. Ján Kováčik 

Pôvodný študijný program v študijnom odbore: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Nový študijný program v študijnom odbore: 3.4.8. medzinárodné právo 

Ročník: 2., denná forma štúdia 

 

Doktorand: Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová 
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Pôvodný študijný program v študijnom odbore: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Nový študijný program v študijnom odbore: 3.4.8. medzinárodné právo 

Ročník: 2., denná forma štúdia 

 

b) školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

Študijný odbor:  3.4.10. obchodné a finančné právo 

-  doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

           Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 

           Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

- doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.            

           Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo 

- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., externá školiteľka, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

 

c) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch: 

 

Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo 

Doktorand: Mgr. Lea Mezeiová 

Ročník: 2., denná forma štúdia 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

Téma DP: Cezhraničný elektronický obchod 

           Nový školiteľ:  doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo 

Doktorand: JUDr. Maroš Jakubek 

Ročník: 6., externá forma štúdia 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

Téma DP: Voľný pohyb súdnych rozhodnutí v Európskej únii v obchodných veciach 

Nový školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

Študijný dbor: 3.4.8. medzinárodné právo 

Doktorand: Mgr. Ján Kováčik 

Ročník: 2., denná forma štúdia 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

Téma DP: Historická a právna analýza činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo od 

roku 1947 

Nový školiteľ: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

d) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok 

 

= študijný predmet: Trestné právo hmotné 

Interný predseda komisie: 

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.,  - Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky 
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= študijný predmet: Trestné právo procesné 

Interný predseda  komisie: 

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.,  - Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky 

 

= študijný predmet: Teória štátu a práva 

Interný predseda  komisie: 

- doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., -  Katedra teórie práva a sociálnych vied 

Interný člen komisie: 

- Mgr. Ján Šurkala, PhD., - Katedra teórie práva a sociálnych vied 

 

= študijný predmet: Finančné právo 

Interný člen komisie: 

- Mgr. Ján Mazúr, PhD., - Katedra finančného práva 

  

e) 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. Rudolf Kasinec, PhD. 

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 

 

Interní členovia komisií: 

- Mgr. Ján Mazúr, PhD. 

 

          Externí členovia komisií: 

- JUDr. Michal Valent -  Okresný súd Bratislava I (len pre prvý a druhý stupeň štúdia) 

- Mgr. Matej Podmajerský, PhD., -  Okresná prokuratúra Malacky 

 

 

BOD 11) Informácia dekana 

 

Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných členov VR PraF 

UK: 

- o následných termínoch konania zasadnutí VR PraF UK v Bratislave: 26.04.2018, 

28.06.2018; na jeseň 2018 ešte nie sú určené pevné termíny, plánujú sa zasadnutia na 

prelome septembra 2018 a októbra 2018 a v polovici novembra 2018, 

- dekan sa bude snažiť predchádzať tomu, aby na jednom zasadnutí VR PraF UK, sa konali 

dve inauguračné prednášky v rámci vymenúvacích konaní za profesora, 

- zvažuje posunúť začiatky zasadnutí VR PraF UK na neskorší termín, aby vyhovoval čo 

najviac členov VR PraF UK, navrhuje začiatok zasadnutí na 13.00 hod.,  

- plánuje na najbližšom zasadnutí prerokovať hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

a pedagogickej činnosti na fakulte za rok 2017, 

- pracuje sa na tom, aby sa spropagoval študijný program v študijnom odbore právo 

realizovaný na fakulte v anglickom jzyku, nielen u najbližších susedov v zahraničí 

(Česká republika), ale aj v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, v krajinách Balkánu, 

v Číne a Japonsku, ale aj v Mexiku, 

- o priebežnom hodnotení výsledkov  inovovaného študijného programu v vštudijnom 

odbore právo, 
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- o konferencii „Bratislavské právnické fórum“, ktorú organizuje fakulta v spolupráci s  

Ústavným súdom Slovenskej republiky v mesiaci február 2018. 

 

 

Bod 12) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 12  programu zasadnutia, 

perorokovanie vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesora doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.,  v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo: 

 
Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR 

 

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.   

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR  

 

dr.h.c. prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.  

Pracovisko: Policajná akadémia Českej republiky v Prahe, ČR                                  

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.   

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

 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR                                                                        

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.          

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, SR 

                                                                        

Téma inauguračnej prednášky:  

Restoratívna justícia a alternatívne tresty.  

 

      Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa 

Čentéša, PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním 

inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- prítomní členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda komisie; 

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, 

PhD., členka komisie; neprítomný člen komisie: dr.h.c. prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.,  

ospravedlnený. 

- prítomní všetci oponenti: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
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 Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 25.01.2018, Návrh inauguračnej komisie 

predsedovi VR PraF UK:  

„Na základe stanoviska inauguračnej  komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní dňa 

17.10.2017, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača, doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., uskutočnenej dňa 25.01.2018, na tému 

„Restoratívna justícia a alternatívne tresty“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 3. 4. 7. trestné právo“. 

      Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia 

komisie a oponenti, ktorí podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie 

oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných 

hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. 

 

      Na záver, predseda inauguračnej komisie a tiež predseda VR PraF UK konštatovali, že bol 

v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom č.131/2002 

Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z.z. a vnútorných predpisov vymenúvacieho konania a PraF UK  

a uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR Praf UK môže rozhodnúť 

o schválení alebo neschálení návrhu na vymenovanie za profesora.  

          Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK vyzval 

inauguranta, doc. JUDr. Tomáša Strémyho, aby opustil miesto zasadnutia VR PraF UK a dal o 

prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O 

výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  60 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 42 

 

Počet odovzdaných hlasov:         42 

- z toho kladných:              40 

- z toho záporných:              2 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           42 hlasov 

Proti:         2 hlasy 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovania sa nezúčastnil inaugurant: doc. JUDr. Tomáš Strémy,  PhD. 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., 

ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Tomáša 

Strémyho, PhD. 

 

Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.7. 

trestné právo.   
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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. 

 

BOD 14)  Záver. 

 

Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a  

zasadnutie ukončil.  

 

 

 

V Bratislave dňa  25.01.2018. 

  

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


