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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 16. novembra  2017. 

 

 

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

Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 16.11.2017 od 11.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60 

 

Prítomní:        50  členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    10  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 profesorku – dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., – 

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

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

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied, 

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

pedagogického titulu docent.  

 

4. Doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, 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.  

 

6. 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 členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

7. 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 návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

 



 2  

8. Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2017 – 2024.  

 

9. 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 návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

10. Začlenenie nového študijného predmetu „Právo informačných a komunikačných 

technológií a právo duševného vlastníctva“ v rámci rigorózneho konania (doplnenie 

predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, predmetov 

rigoróznej skúšky). 

 

11. 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 návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent.  

 

12. Iné návrhy na schválenie: 

a) prestupy v doktorandských študijných programoch. 

b) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch, 

c) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok 

 

13. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., – 

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

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

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

14. Informácia dekana. 

 

15. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“  (emeritný profesor)  prof. JUDr. 

Jozefovi Klimkovi, DrSc. 

 

16. 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 členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

17. Vymenúvacie konanie za profesorku – dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, 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 profesorku.  

 

18. Rôzne.  

 

19. Záver. 
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BOD  1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (ďalej 

„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,  

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 

48 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavil 

JUDr. Branislav Fábry, PhD., a doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

  

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Jana Bajánková 

- doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič 

- JUDr. Karol Kovács 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.      

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

                             

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia VR PraF UK, pričom ich informoval, že program zasadnutia predkladá 

(oproti programu, ktorý bol členom VR PraF UK zaslaný elektronicky) s doplnením o nový bod č. 

16 – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce JUDr. PhDr. Róbertovi Jágerovi, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a 

práva. 

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:           48 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 16.11.2017. 

 

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:           45 hlasov 
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Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  3 hlasy 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržali: 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 16.11.2017, doc. Mgr. Jána 

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

 

 

BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesorku – dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, 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 tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK, 

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

predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesorku, dr.h.c. doc. JUDr. Luciu 

Kurilovskú, PhD.  

Predseda inauguračnej komisie na začiatku uviedol, že je rád, že sa po viac ako 25. rokoch  

na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, uskutočňuje inauguračná prednáška v rámci vymenúvacieho konania za 

profesorku v študijnom odbore 3.4.7 trestné právo a nadväzuje sa na prof. JUDr. Gabrielu Nikšovú, 

CSc.   

 Následne 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, uchádzačka splnila fakultné 

kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor 

v plnom rozsahu a dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, 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 „Obete trestných činov“.  

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

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 16.11.2017 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., potom predstavil uchádzačku, jej pedagogickú, vedeckú 

a publikačnú činnosť a vyzval dr.h.c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., aby predniesla svoju 

inauguračnú prednášku na tému „Obete trestných činov“ v časovom limite do 30 minút, pričom 

konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.   

Inaugurantka, dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., pozdravila prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných hostí, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov. 

 

Inaugurantka sa vo svojej prednáške v prvej časti zamerala na historický vývoj právnej 

úpravy postavenia obetí trestných činov v trestnom konaní. V tejto časti inaugurantka uviedla, prečo 

je potrebné rozlišovať medzi pojmom obeť trestného činu a poškodený v trestnom konaní. V rámci 

prvej časti inaugurantka postupne prechádzala jednotlivé čiastkové úpravy postavenia obetí 

trestných činov a poškodeného v trestnom konaní, jednak pred rokom 1989 a postupne aj po roku 

1989. Inaugurantka taktiež poukázala nielen na vývoj historickej úpravy z pohľadu časovej analýzy, 

ale taktiež použila kvalitatívne ukazovatele, keď uviedla, ako sa postupne rozširuje aj katalóg práv 
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obetí. V tejto časti  poukázala aj na donedávna pretrvávajúci a dlhodobo aktuálny problém absencie 

samostatného zákona, ktorý by zakotvoval postavenie obetí. 

Druhá časť prednášky bola zameraná na analýzu nedávno prijatého zákona o ochrane obetí 

trestných činov. Inaugurantka uviedla, že návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového 

vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 v časti Trestná politika a väzenstvo, ako 

aj Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 a úlohy B. 4. uznesenia vlády 

Slovenskej republiky z 3. apríla 2013 č. 155, ako výsledok pracovnej skupiny zriadenej 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a následne predstavila jednotlivé kľúčové 

ustanovenia zákona. 

Na záver uchádzačka prepojila požiadavky praxe s teóriou s tým, že predstavila 

pripravovaný projekt tzv. špeciálnych výsluhových miestností, ktorý sa bude v dohľadnej dobe 

realizovať a ktorým sa budú do aplikačnej praxe preklápať jednotlivé ustanovenia zákona 

o obetiach. Inaugurantka predstavila ideový zámer projektu s tým, že samotná realizácia má dve 

roviny. 1. rovina spočíva v samotnej rekonštrukcií a vybavení špeciálnych výsluchových miestnosti, 

aby boli pre obeť menej stresujúce. 2. rovina spočíva v samotnom vzdelávaní vyšetrovateľov viesť 

a zvládnuť výsluch novými metodami. 

 

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

Čentéš, PhD., otvoril diskusiu.  Do diskusie sa prihlásili: 

-  doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

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

a predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, 

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

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

- prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., z Právnickej fakulty Masarykovej univerzityv Brne. 

 

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesorku, Dr.h.c. doc. JUDr. Luciu 

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

uchádzačke otázky, pričom inaugurantka odpovedala na položené otázky a reagovala na ich 

pripomienky. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie vyzval oponentov, aby 

predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. 

  

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesorku, prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.,  prof. 

JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., Dr.Sc., sa vo svojich 

oponentských posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inaugurantky, jej publikačnú 

a vedecko výskumnú činnosť a vyzdvihli jej dosiahnuté preukázateľné a nespochybniteľné výsledky 

v týchto oblastiach. Poukázali na jej svedomitosť, pracovitosť, zodpovednosť a zároveň uviedli, že 

je známou a uznávanou osobnosťou doma i v zahraničí vo svojom odbore, t.j. v oblasti trestného 

práva a vyzretou vysokoškolskou pedagogičkou.    

      Z uvedených dôvodov odporučili, aby bola inaugurantka, dr.h.c. doc. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaná za profesorku 

v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo. 

Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie opätovne otvoril diskusiu, do ktorej 

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

poďakovala za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jej osoby, jej vedeckej 

a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich. 

 

 Predseda inauguračnej komisie, prof. Jozef Čentéš, PhD., taktiež podporil návrh na 

vymenovanie uchádzačky za profesorku a oboznámil prítomných s podporným stanoviskom, ktoré 

mu bolo doručené od doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnickej fakulty. 
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Predseda komisie 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 uchádzačky za profesorku  tajným hlasovaním. 

 

 

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Rudolf 

Kasinec, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a sociálnych vied,  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 3 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Rudolfovi Kasincovi, 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. Rudolfa Kasinca, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva zo dňa 

09.11.2017.  

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

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

 

Členovia:  
   
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  

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

 

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

        

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  Justičný omyl a jeho druhy vo filmovom umení.  

 

Téma habilitačnej práce:  Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska 

neposlušnosť, právo na odpor. 

 

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

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

JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD., zo dňa 09.11.2017. 
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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. Rudolfovi Kasincovi, 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. Rudolfovi Kasincovi,  

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. 3: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         43  

 

Počet odovzdaných hlasov:         43 

- z toho kladných:              41 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             2 

 

Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

  

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 Dr.h.c. doc. Lucii 

Kurilovskej, PhD. 

Zo zasadnutia VR PraF UK  z dôvodu neodkladných pracovných povinností odišli: prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., JUDr. 

Mária Duračinská, CSc. 

Na zasadnutie sa dostavil JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Uznesenie č. 3 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Rudolfovi Kasincovi, PhD. v  odbore 3.4.2. teória 

a dejiny štátu a práva.   

 

 

BOD 4) Doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach 

vo všetkých stupňoch štúdia. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 – doplnenie členov skúšobných komisií, osôb 

oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a následne otvoril 

k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o 

tomto bode hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           42 hlasov 
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Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlasov 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č. 4: 

 

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

členov skúšobných komisií, osôb oprávených skúšať vo všetkých stupňoch štúdia: 

 

Predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií): 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. -  Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. - Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

 

Interní členovia komisií: 

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

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. – Ústav práva informačných technológií a práva duševného 

  vlastníctva 

Mgr. Alexandra Debnárová, PhD. – Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

JUDr. Marek, Mezei, PhD. – Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry 

JUDr. Mária Patakyová, PhD. – Ústav európskeho práva 

Mgr. Tamara Janecová, PhD. -  Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

Mgr. Ján Mazúr, PhD. – Katedra finančného práva 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. -  Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michal Turošík, 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. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent, Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, 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 Dr. iur. JUDr. Ing. Michala  Turošíka, PhD., v odbore 

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva zo dňa 10.11.2017.  

 

Na rokovanie bol prizvaný aj zástupca z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  

Právnickej fakulty, na ktorej uchádzač pôsobí. Na rokovanie sa dostavil dekan fakulty, dr.h.c. mult. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., ktorý je zároveň aj členom VR PraF UK v Bratislave a bol 

prítomný aj na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

 

Členovia: 

o.univ.-prof. DDr. DDr. h.c. Johannes Michael Rainer 
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Pracovisko: Paris Lodron Univerzita v Salzburgu, Právnická fakulta, Salzburg, Rakúsko                   

       

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. 

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

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.  

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

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Koncepcia zodpovednosti kupujúceho za náhodné zničenie alebo poškodenie veci v rímskom 

emptio-venditio.  

Téma habilitačnej práce:  

Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy. 

 

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

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

Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., zo dňa 10.11.2017. 

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 Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, 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 Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michalovi Turošíkovi, PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil dr.h.c. 

mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., dekan Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Právnickej fakulty, na ktorej habilitant pôsobí, a vyzval na podporu tohto konania. Uviedol, že 

habilitant je pracovitý, zodpovedný a špičkový pedagóg, ktorý je aj jazykovo vybavený, ovládajúci 

anglický a nemecký jazyk. 

 

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. 5: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         43  

 

Počet odovzdaných hlasov:         43 

- z toho kladných:               43 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

Za:           43 hlasov 
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Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

 Uznesenie č. 5 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, PhD. v 

 odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.   

 

 

BOD 6) 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 členov habilitačnej 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. 

Mariána Gibu, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné 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 3.4.3. ústavné 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 otvoril k bodu č. 6 diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý uviedol pripomienku, že 

navrhovaný člen habilitačnej komisie, doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., pôsobí na Právnickej 

fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a nie na Fakulte verejnej správy. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6 

a dal o ňom hlasovať s osvojenou pripomienkou prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc., v ktorej znení 

návrh predkladá. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržal uchádzač: JUDr. Marián Giba, PhD.  

 

Uznesenie č. 6:  
 

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

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

Mariánovi Gibovi, PhD.,  – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva, v  odbore 3.4.3. ústavné právo, tému habilitačnej prednášky, tému 

habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.      
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Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR                                                                                                       

                                                                                                              

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. 

 

 

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Tibor 

Seman, PhD., – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta,  v odbore 3.4.4. 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Tiborovi Semanovi, PhD., v odbore 3.4.4.  správne právo a následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, predsedovi 

habilitačnej komisie v tomto konaní, ktorý predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis 

z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Tibora Semana, PhD., v odbore 3.4.4. 

správne právo zo dňa 12.10.2017. 

Na prerokovanie tohoto návrhu bola prizvaná aj zástupkyňa Právnickej fakulty  Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, dekanka fakulty, doc. 

JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá je zároveň aj členkou VR PraF UK. 

Na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce za Právnickú fakultu Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola prítomná,  doc. JUDr. Alena Krunková, PhD., vedúca 

Katedry ústavného práva a správneho práva, na ktorej uchádzač pôsobí.  

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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Členovia:  
   
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.  

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

  

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. 

 

 

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

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

JUDr. Tibora Semana, zo dňa 12.10.2017. 

Počet oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, 

počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia sa jednomyseľne rozhodla podať 

návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Tiborovi Molitorisovi, PhD., v študijnom 

odbore 3.4.4. správne právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.   

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. 

 

 Do diskusie sa prihlásila doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá požiadala členov 

VR PraF UK, aby podporili toto habilitačné konanie, nakoľko habilitant je pracovitý, úspešný a 

skromný pedagóg. Zároveň poďakovala za dobrú spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave a za umožnenie habiltácie ich pedagógovi.  

Podporne sa tiež vyjadril doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

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. 7: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         43  

 

Počet odovzdaných hlasov:         43 

- z toho kladných:              43 
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- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           43 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 7 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Tiborovi Semanovi, PhD. v odbore 3.4.4. správne 

právo.   

 

 

BOD 8) Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2017 - 2024. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 programu, prerokovanie Dlhodobého zámeru rozvoja 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024, 

vypracovaného v súlade s dlhodobým zámerom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý v 

 krátkosti predstavil a potom otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa prihlásil, prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý mal dve pripomienky:  

- prvú technickú, na strane 10 predmetného materiálu preformulovať  časť vety: „... po splnení 

svojich základných pedagogických a vedeckých povinností môže robiť so svojim ďalším 

pracovným časom čo chce...“ 

- bližšie rozpracovať koncepciu rozvoja doktorandského štúdia. 

Ďalšie pripomienky neboli. 

Predseda VR PraF UK si osvojil pripomienky prof. Cibulku a uviedol, že nakoľko zo zákona 

o vysokých školách vyplýva, že PraF UK nebude návrh dlhodobého zámeru rozvoja fakulty 

schvaľovať, ale ho má len prerokovať, prípadne ho môže odporučiť schváliť akademickému senátu 

PraF UK, zaväzuje sa predložiť materiál na zasadnutie ASc PraF UK so zapracovaním predmetných 

pripomienok.  

 

 Nakoľko sa do diskusie nik ďalší neprihlásil, predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu 

uznesenia (ku ktorému taktiež neboli pripomienky: „Vedecká rada Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024 a odporúča Akademickému senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, aby ho schválil, po zapracovaní 

pripomienok: 

- na strane 10 predmetného materiálu preformulovať  časť vety: „... po splnení svojich 

základných pedagogických a vedeckých povinností môže robiť so svojim ďalším 

pracovným časom čo chce...“ 

- bližšie rozpracovať koncepciu rozvoja doktorandského štúdia.“ 

 

 

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2017 – 2024, tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice a bol zaslaný členom VR PraF UK 

elektronicky. 

 

Hlasovanie č. 8 

 

Za:           42 hlasov 
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Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas 

 

Návrh bol   prijatý. 

 

Uznesenie č. 8 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie 

rokov 2017 – 2024 a odporúča Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, aby ho schválil, po zapracovaní pripomienok: 

- na strane 10 predmetného materiálu preformulovať  časť vety: „... po splnení svojich 

základných pedagogických a vedeckých povinností môže robiť so svojim ďalším 

pracovným časom čo chce...“ 

- bližšie rozpracovať koncepciu rozvoja doktorandského štúdia. 

 

 

BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického 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 návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Petrovi Molitorisovi, PhD., v odbore 3.4.4.  správne právo a následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, predsedovi 

habilitačnej komisie v tomto konaní, ktorý predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis 

z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Petra Molitorisa, PhD. v odbore 3.4.4. 

správne právo zo dňa 12.10.2017. 

 

Na prerokovanie tohoto návrhu bola prizvaná aj zástupkyňa Fakulty verejnej správy  

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, dekanka 

fakulty, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., ktorá bola prítomná. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

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 
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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. 

 

 

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

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

JUDr. Petra Molitorisa, PhD., zo dňa 12.10.2017. 

Počet oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, 

počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia sa jednomyseľne rozhodla podať 

návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Petrovi Molitorisovi, PhD., v študijnom 

odbore 3.4.4. správne právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. 

 Do diskusie sa  prihlásila, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., dekanka Fakulty verejnej 

správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá požiadala členov VR PraF UK, aby 

podporili toto habilitačné konanie, nakoľko ide o úspešného pedagóga, obľúbeného u študentov. 

Taktiež poďakovala za možnosť uskutočnenia habilitačného konania uchádzačovi z ich fakulty a 

uviedla, že si  váži spoluprácu medzi fakultami. 

 Podporne sa tiež vyjadril doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

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. 9: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         43  

 

Počet odovzdaných hlasov:         43 

- z toho kladných:              43 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           43 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

 Uznesenie č. 9 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Petrovi Molitorisovi, PhD. v odbore 3.4.4. 

správne právo.   
 

 

BOD 10) Začlenenie nového študijného predmetu „Právo informačných a komunikačných 
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technológií a právo duševného vlastníctva“ v rámci rigorózneho konania. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 – začlenenie nového študijného predmetu „Právo 

informačných a komunikačných technológií a právo duševného vlastníctva“ v rámci rigorózneho 

konania a informoval prítomných členov VR PraF UK o obsahu predmetu, o návrhu predsedov 

a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, o návrhu predmetov rigoróznej 

skúšky. 

 Otázky na rigoróznu skúšku a témy rigoróznych prác budú zverejnené na webovej stránke 

fakulty.  

 Študijný predmet „Právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného 

vlastníctva poskytne absolventom rigoróznej skúšky špecifické znalosti o oblastiach práva 

súvisiacich s novodobými informačnými a komunikačnými prostriedkami, a to tak na všeobecnej 

úrovni, ako aj z pohľadu inštitútov práva duševného vlastníctva. V dôsledku procesu informatizácie 

všetkých oblastí spoločenského života a s tým súvisiaceho budovania informačnej spoločnosti 

a taktiež v kontexte vzrastajúceho záujmu o právo duševného vlastníctva, sa zvyšuje potreba 

osvojenia odborných znalostí a praktických zručností právnikov pri využívaní informačných a 

komunikačných technológií a priblíženia sa relevantnej právnej úprave (slovenskej 

i medzinárodnej) a to pre ich pôsobenie v právnej praxi, ako aj pre ich ďalšie štúdium.  

 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Za:           45 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

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 Dr.h.c. doc. Lucii 

Kurilovskej, PhD. 

  

Uznesenie č. 10: 

 

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

nového študijného predmetu „Právo informačných a komunikačných technológií a právo 

duševného vlastníctva“ v rámci rigorózneho konania, predsedov a členov skúšobných komisií 

na vykonanie rigoróznych skúšok a predmety rigoróznej skúšky: 
 

Predsedovia skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:  

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

Členovia skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:  

Mgr. Martin Daňko, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Mgr. Rastislav Munk, PhD. 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 
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JUDr. Andrej Poruban, PhD. 

 

Predmety rigoróznej skúšky:  

Právo duševného vlastníctva 

Právo informačných a komunikačných technológií. 

 

Vzhľadom k tej skutočnosti, že niektorí členovia VR PraF UK v Bratislave mali neodkladné 

pracovné povinnosti a v krátkom čase museli zo zasadnutia odísť, predseda VR navrhol, aby sa po 

bode programu č. 11 hlasovalo o návrhu na vymenovanie za profesorku, dr.h.c. doc. JUDr. Luciu 

Kurilovskú, PhD. (doterajší bod 17 programu) a ostatné body programu sa príslušne prečíslujú, 

a keďže k tomuto návrhu neboli pripomienky, dal o  zmene poradia programu hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 11  

 

Za:                45 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovania sa zdžala: inaugurantka, dr.h.c. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  

 

Uznesenie č. 11:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu 

poradia prerokovania bodov programu na zasadnutí VR PraF UK dňa 16.11.2017: doterajší 

bod 17) programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 12) programu zasadnutia 

a následne sa budú prerokovávať ostatné body programu v poradí s posunutým číslovaním 

o jedno číslo vyššie. 

 

 

BOD 11) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického 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 návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 11 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Marianne Novotnej, PhD., v odbore 3.4.11.  občianske právo. Následne dal slovo 

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

v mene predsedníčky habilitačnej komisie, prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc., v tomto konaní, 

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

habilitačnej práce JUDr. Marianny Novotnej, PhD., v odbore 3.4.11. občianske právo zo dňa 

07.11.2017. 

Na rokovanie bola prizvaná aj zástupkyňa z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty, na ktorej uchádzačka pôsobí. Na rokovanie sa dostavila dekanka fakulty, doc. JUDr. Mgr. 

Andrea Olšovská, PhD., ktorá je zároveň aj členkou VR PraF UK v Bratislave a bola prítomná aj 

na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce. 

  

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 
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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). 

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

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

JUDr. Marianny Novotnej, PhD., zo dňa 07.11.2017. 

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. Marianne Novotnej, PhD., v študijnom 

odbore 3.4.11. občianske právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

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

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave, ktorá vyzvala členov VR PraF UK k podpore konania, nakoľko ide o zodpovednú, 

pracovitú a úspešnú pedagogičku a poďakovala za dobrú spoluprácu a umožnenie habilitačného 

konania uchádzačke z ich fakulty. Do diskusie sa prihlásila aj doc. JUDr. Markéta Selucká, 

Ph.D., dekanka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorá taktiež vyzvala členov VR 

PraF UK na podporu tohto konania, nakoľko s habilitantkou úspešne spolupracujú.  

Podporne sa vyjadril aj  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

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. 12: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         46  

 

Počet odovzdaných hlasov:         46 

- z toho kladných:              46 

- z toho záporných:              0 
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- z toho neplatných:             0 

 

Za:           46 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa dostavil na rokovanie. 

 

 Uznesenie č. 12 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marianne Novotnej, PhD. v  odbore 3.4.11. 

občianske právo. 

 

 

Bod 12, pôvodný bod 17) Vymenúvacie konanie za profesorku – dr.h.c. doc. JUDr. Lucia 

Kurilovská, 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 profesorku. 

 

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

perorokovanie vymenúvacieho konania za profesorku a schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesorku dr.h.c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, 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: Najvyšší súd Českej republiky v Brne, ČR        

 

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

Pracovisko: Policajná akadémia Českej  republiky v Prahe,  

 

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.    

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR 

                                  

Oponenti:                                                               

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                                                                        

 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.        

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

 

Téma inauguračnej prednášky:   Obete trestných činov. 
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      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: 

 

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

JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr.h.c.,  

člen komisie; plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., členka komisie. 

- všetci oponenti: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., prof. 

JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 16.11.2017, Návrh inauguračnej komisie 

predsedovi VR PraF UK :  

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

vedecko-pedagogického titulu docent, 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 

uchádzačky, dr.h.c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., uskutočnenej dňa 16.11.2017, na tému 

„Obete trestných činov“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzačky za profesorku 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 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 ako 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., uchádzačka splnila všetky podmienky na 

vymenovanie za profesorku 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 

inaugurantku, dr.h.c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., aby opustila 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. 13: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  60 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 45 

 

Počet odovzdaných hlasov:         45 

- z toho kladných:              44 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             1 

 

Za:           44 hlasov 

Proti:         0 hlasov 
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Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovania sa nezúčastnila inaugurantka, doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

  

Uznesenie č. 13: 

 

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

vymenovanie dr.h.c. doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 

3.4.7. trestné právo.   
 

  

BOD 13, pôvodný bod 12 ) Iné návrhy na schválenie: 

a) prestupy v doktorandských študijných programoch 

b) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch 

c) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 13, podbod a), b), c) a následne 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 upozornil, 

že materiál (návrh uznesenia) obsahuje oproti názvu bodu programu aj podbod d) schválenie 

školiteľa v doktorandskom študijnom programe.  

 

Hlasovanie č. 14:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlasov 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnila dr.h.c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

Na hlasovaní sa už nezúčastnili: JUDr. Tomáš Borec, JUDr. Robert Kaliňák, JUDr. Zdenka 

Papoušková, Ph.D., prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., ktorí z dôvodu neodkladných pracovných 

povinností odišli zo zasadnutia. 

 

 

 

Uznesenie č. 14:  
 

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

 

a) prestupy v doktorandských študijných programoch: 

Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

Pôvodný študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

Doktorand: Mikhail Belkin 

Ročník: 1., externá forma štúdia 

b) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch: 

Študijný odbor: 3.4.7. trestné právo 

Doktorand: Mikhail Belkin 
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Ročník: 1., externá forma štúdia 

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

Téma DP: Kriminologická charakteristika etnickej kriminality a trestnoprávne 

a kriminalistické prostriedky boja proti nej 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

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

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné 

 

Interní predsedovia  komisií: 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

- doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. - Katedra medzinárodného práva a medzinárodných 

vzťahov 

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné 

 

Interní predsedovia  komisií: 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

- doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. - Katedra medzinárodného práva a medzinárodných 

vzťahov 

 

= študijný predmet: Občianske právo hmotné 

 

Externá členka komisie: 

- JUDr. Soňa Mesiarkinová, Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 

= študijný predmet: Občianske právo procesné 

 

Externá členka komisie: 

- JUDr. Soňa Mesiarkinová, Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 

d) schválenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe, študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo: 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov  

 

 

BOD 14, pôvodný bod 13) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie 

návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 14 -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Marekovi Kordíkovi, PhD., LL.M., v odbore 3.4.7. trestné právo. Následne dal slovo 

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

v mene predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., v tomto konaní, predniesol 
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návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce  

JUDr. Mareka Kordíka, PhD., LL.M., v odbore 3.4.7. trestné právo zo dňa 15.11.2017.  

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

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

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

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

 

Oponenti: 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD. 

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

         

plk. JUDr. Jaroslav Paľov  

Pracovisko: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.   

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

 

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Dokazovanie pričítateľnosti trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Téma habilitačnej práce:  

Právny styk s cudzinou. 

 

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

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

JUDr. Mareka Kordíka, PhD., LL.M., zo dňa 15.11.2017. 

Počet členov oprávnených hlasovať bol 7, z toho prítomných 7 členov. Počet kladných 

hlasov 7, 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. Marekovi Kordíkovi, PhD., LL.M., v 

študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Marekovi Kordíkovi, 

PhD., LL.M., 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. 15: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         41  
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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. 

  

Na hlasovaní sa nezúčastnil: JUDr. Peter Hulla, ktorý zo zasadnutia VR PraF UK  z dôvodu 

neodkladných pracovných povinností odišiel. 

 

Uznesenie č. 15 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marekovi Kordíkovi, PhD., LL.M. v  odbore 

3.4.7. trestné právo.   

 

BOD 15, pôvodný bod 14) Informácia dekana 

 

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

UK: 

- o plánovaných termínoch zasadnutia VR PraF UK v letnom semestri akademického roka 

2017/2018: 

 

=  25.01.2018 (štvrtok) 

=  26.04.2018 (štvtok) 

=  28.06.2017 štvrtok) 

 

- o otvorení nového magisterského študijného programu v anglicko jazyku, 

- o plánovaných vedeckých podujatiach v mesiaci november 2017. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

BOD 16, pôvodný bod 15) Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný 

profesor) prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 16 programu, prerokovanie a schválenie návrhu na 

udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, 

DrSc., s údajmi podľa článku 2 ods. 2 Vnútorného predpisu UK č. 6/2012 - Smernice rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor 

emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite Komenského v Bratislave):  

 

 Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., (narodený 10. februára 1942 v Prievidzi) nastúpil po 

absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1965 na Katedru dejín 

štátu a práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí dodnes. Po docentskej habilitácii (1978) a získaní 

titulu DrSc. (1991) bol v tom istom roku inaugurovaný za vysokoškolského profesora. Niekoľko 

rokov viedol Katedru právnych dejín Slovenska na Právnickej fakulte UK. Po roku 1989 vykonával 

funkciu prodekana pre vedeckú prácu a zaslúžil sa o urýchlené spracovanie nového študijného 

programu Právnickej fakulty UK v pracovnej skupine profesora Holländera a profesora Blahu. Je 
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členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov (Právny obzor – Slovenská Akadémia vied, 

Právně-historická studie – Českoslovesnká akadémia vied, neskôr Právnická fakulta Univerzity 

Karlovej v Prahe). Bol tri funkčné obdobia vedeckým tajomníkom Slovenskej komisie pre 

udeľovanie vedeckých hodností pri Ministerstve školstva SR. V rokoch 1994 – 1998 a 2004 – 2007 

bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Rakúskej republike. Počas výkonu svojej diplomatickej 

misie systematicky napomáhal spolupráci na úrovni slovenských a rakúskych vysokých škôl. 

Inicioval návrh na udelenie čestného doktorátu Univerzity Komenského v Bratislave dekanovi 

Právnickej fakulty Univerzity vo Viedni profesorovi Dr. Wernerovi Ogrisovi, ako aj bývalému 

rektorovi Univerzity Karlovej v Prahe profesorovi JUDr. Karolovi Malému, DrSc. 

 Spolkový prezident Rakúskej republiky mu udelil v roku 1998 Veľký zlatý kríž so stuhou za 

zásluhy o Rakúsku republiku pri upevňovaní vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Najvyššie 

ocenenie spolkovej krajiny Burgerland mu bolo udelené v roku 2007 (Komturkreuz).  

 

 Okrem mnohoročnej štandardnej pedagogickej práce vysokoškolského profesora sa vo 

vedeckej práci venuje predovšetkým skúmaniu vývoja dejín štátu a práva v 20. storočí, najmä so 

zameraním na problematiku vzniku Československej republiky, československých štátnych hraníc 

pri zreteli na rezultáty versailleského mierového systému. Z jeho publikačnej činnosti v tejto 

súvislosti treba pripomenúť monografie venované práve tejto problematike, a to „Vývoj územia 

Slovenska a utváranie jeho hraníc“, Bratislava 1980; „Politické a právne dejiny hraníc 

predmníchovskej republiky“, Bratislava 1986. Postupne sa bádateľsky zameral na obdobie vojnovej 

Slovenskej republiky, ktoré na základe domáceho a zahraničného výskumu (Bundesarchiv Koblenz) 

spracoval v monografii „Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku“, Bratislava 1986. Pravidelne 

participuje na riešení projektov Ústavu právních dějin v Prahe. V rámci svojej pedagogickej praxe 

absolvoval viacero prednáškových pobytov a pobytov spojených s archívnym výskumom na 

nemeckých univerzitách (Würzburg – u prof. Trussena, Kiel – u prof. Hattenhauer), vo Francúzsku 

(Sorbonne – u prof. Tunc), v Rakúsku (Viedeň – u prof. Ogris, Innsbruck – u prof. Palme).  

 

Charakteristika vedeckej školy profesora Klimku spočíva v systematickom úsilí o právno-

historický výskum súčasných dejín 20. storočia (Zeitgeschichte), ktoré bolo najvýraznejšie 

deformované pri traktovaní politického, právneho a spoločensko-ekonomického života. Na jeho 

formovaní výrazne vplývali profesor Vietor, profesor Rebro, docent Bianchi, docent Karpat 

a bývalý rektor Karlovej univerzity v Prahe profesor Malý. Pod jeho vedením sa kvalifikovali 

profesor Beňa, profesor Mosný, profesor Vojáček, profesor in spe Gábriš. Vďaka týmto aktivitám 

predstavuje jeho súčasné pracovisko Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky PraF UK ako 

aj „spríbuznená“ Katedra teórie práva a sociálnych vied PraF UK ako pedagogicky tak aj vedecky 

plne kvalifikovaný kolektív, ktorý je uznávaný doma aj v zahraničí. Pri formovaní a budovaní novej 

slovenskej právno-historickej školy kládol dôraz na predchádzajúci seriózny archívny výskum ako 

jej neoddeliteľnú súčasť. Jeho cieľom bolo motivovať spolupracovníkov čo najskôr odstrániť 

deficity v doterajšom právno-historickom výskume a tým vylúčiť dezinterpretáciu viacerých 

kľúčových vývojových etáp v národných dejinách.  

 

Z vystúpení na konferenciách v zahraničí, ktoré boli následne publikované, možno ďalej 

upozorniť najmä na:  

Qu’est-ce que c’est l’Europe?, Dimensions et fondements de son unité, Genf, 1992, 

Konferenzsammelwerk;  
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La république slovaque avant les problèmes de son indépendance, Studi della Fondazione 

Rosselli, Torino 1994;  

Das österreichische Recht in der Slowakei, Schriftreihe Niederösterreichische Juristische 

Gesellschaf, Verlag Orac, Wien 1997;  

Tripartitum – das Stabilisierungselement der ungarischen Feudalgesellschaft, AV ČR, Praha 

2001. 

Klimko J., Michálek S. „Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia“. PEVŠ 

a Historický ústav SAV, Bratislava 2013, 342 s. 

 

Profesor Klimko v minulosti pôsobil ako odborný konzultant z akademickej pôdy pri 

expertných rokovaniach k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 

o štátnej hranici pod gesciou Ministerstva vnútra SR pri prípravách pevnej štátnej hranice 

s Maďarskom na rieke Dunaj. Expertné rokovania prebiehali od novembra 2008 medzi expertmi 

maďarskej a slovenskej delegácie, pričom jedným z kulminujúcich bodov úspešného výsledku je 

posúdenie akceptácie Trianonskej zmluvy z roku 1920 ako primárnej, ktorá ako prvá určila priebeh 

štátnej hranice medzi bývalým Československom a Maďarskom. Súčasne sa analyzovala jej 

korelácia na mierovú zmluvu podpísanú 10. februára 1947 v Paríži.  

 

Záverom je potrebné vyzdvihnúť, že to bola práve aktivita pána profesora Klimka, ktorá 

vyústila do stabilizácie odboru teória a dejiny štátu a práva (najzásadnejšieho právno-vedného 

odboru) na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2017, pričom bez aktivít 

pána profesora Klimka by tento odbor na PraF UK v blízkej budúcnosti pravdepodobne prišiel 

o akreditáciu. Pán profesor Klimko naďalej aktívne pôsobí na PraF UK, aktuálne napríklad aj ako 

predseda habilitačnej komisie a ako zásadný konzultant pri ďalšom vedeckom a pedagogickom 

zameraní Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 

Curriculum vitae 

 

Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

Narodený 10. februára 1942 v Prievidzi, ženatý, manželka Anna (do odchodu do dôchodku 

pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV), syn Jozef (právnik).  

 

Vzdelanie:  

1948 – 1959 Základná a stredná škola v Prievidzi 

1960 – 1965 Právnická fakulta UK v Bratislave 

 

Kvalifikácia:  

1977 kandidát vied, CSc., 1977,   PraF UK 

1978 docentská habilitácia, 1978, PraF UK 

1991 doktorát vied, DrSc., 1991,  PraF UK 

1991 menovanie za riadneho profesora na základe úspešnej inaugurácie, 1991, PraF UK 

 

Pracoviská:  

1965 – 1994, Právnická fakulta UK v Bratislave (asistent, odborný asistent, docent, profesor) 

1994 – 1998, riadny a mimoriadny veľvyslanec Slovenska v Rakúsku  

1998 – 2004, Katedra právnych dejín Právnickej fakulty UK v Bratislave 

2004 – 2007, riadny a mimoriadny veľvyslanec Slovenska v Rakúsku 

2004 – 2016, Ústav teórie a dejín štátu a práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave 

2007 – 2008, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave 
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2017 – doteraz, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnickej fakulty UK v 

Bratislave 

 

Iné funkcie:  

Člen redakčnej rady Právny obzor SAV 

Člen redakčnej rady Právně-historické studie 

 

Vyznamenania:  

1998 Veľký kríž so stuhou od prezidenta Rakúskej republiky 

2006 Zlatá medaila Jána Papánka 

2007 Komturkreuz 

 

 Predseda VR PraF UK vyzval prítomných členov VR PraF UK na podporu tohto návrhu, 

nakoľko prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., je dlhoročným zamestnancom Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského  v Bratislave, reprezentoval našu fakultu v zahraničí, korektne sa správal 

k tým, ktorí potrebovali pomoc a aj vďaka nemu úspešne prebehlo na fakulte vymenúvacie konanie 

za profesora, doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA. 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil, 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ktorý ako vedúci Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky 

PraF UK, na ktorej prof. JUDr. Jozerf Klimko, DrSc., pôsobí, vyzval na podporu návrhu. 

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. 16: 

 

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. 

 

Uznesenie č.16 

 

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

udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr. Jozefovi 

Klimkovi, DrSc. 

 

BOD 17, pôvodný bod 16) 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 habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 17 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  JUDr. 

PhDr. Róberta Jágera, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Následne dal slovo prof. 
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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 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  

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 otvoril k bodu č. 17 diskusiu. 

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

17 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 17:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 17:  
 

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

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

PhDr. Róbertovi Jágerovi, PhD.,  – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta, Katedra teorie štátu a práva, v  odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, tému 

habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a 

oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

 

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. Dr. h. c. 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:  
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Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript.  

 

BOD 18) 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 19 Záver. 

 

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

zasadnutie ukončil.  

V Bratislave dňa  16.11.2017. 

  

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 

 

 

 

 

 

 


