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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  23. júna 2022 od  14.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

Prítomní na začiatku zasadnutia:          36  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní na začiatku zasadnutia:    14  členov VR PraF UK   

 

V priebehu zasadnutia sa dodatočne pripojili ďalší členovia VR PraF UK:  

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – externý člen VR 

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. – externý člen VR 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. – externá členka VR 

 

Prítomní na zasadnutí celkovo:          41  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní na zasadnutí celkovo:    9  členov VR PraF UK   

 

 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. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – inauguračná prednáška 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Križan, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 

občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent 
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5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Zuzana Macková, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docentka 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Gregor, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent 

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Katarína Burdová, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docentka 

 

8. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Eduard Burda, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

9. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Lívia 

Trellová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) – schválenie  predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

10. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za 

rok 2021 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2021 

 

11. Schválenie opisov odborov habilitačného a inauguračného konania 

 

12. Iné návrhy: 

a. doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych    

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia: 

Externý člen komisií: 

JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD – externý spolupracovník 

 

b. zmena školiteľa v doktorandských študijných programoch: 

Doktorand: Mgr. Michal Bučko 

Študijný odbor: právo 
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Študijný program: pracovné právo 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 3. 

Téma dizertačnej práce: Výzvy pre sociálnu politiku v oblasti integrácie občanov 

tretích krajín 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

Doktorandka: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: pracovné právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 2. 

Téma dizertačnej práce: Ochrana zdravotníckych pracovníkov zamestnaných 

v nemocniciach pred vybranými rizikovými faktormi pracovného prostredia 

Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD.  

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

13. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo , PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie  návrhu na vymenovanie za 

profesora 

 

14. Rôzne 

 

15. Záver 

 

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK. 

 Prodekan pre vedu a rozvoj PraF UK prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  skontroloval účasť 

členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

- bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 50 členov 

bolo prítomných 36 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri niektorých hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná 
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možnosť. Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času 

na hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. 

Vzhľadom k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných 

členov VR PraF UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, 

výsledok jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

- Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

- prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

      Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:   

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

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

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová, PhD. 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

Spolu  celkový počet prítomných 41, z toho na začiatku zasadnutia 36. 

 

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. 

 

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

programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie 

či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

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

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK JUDr. Jozefa Andraška, PhD. a prof. doc. PaedDr. 

JCDr. Róberta Brtka, CSc. Hlasovania na zasadnutí VR PraF UK dňa 23.06.2022 o jednotlivých 

bodoch programu sú realizované ako tajné. 

 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 34 

z toho: 

Za:             34 hlasov  

Proti:           0 hlasov 
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Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 36  v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 23.6.2022 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2:  

 

Počet odovzdaných hlasov: 35 

z toho: 

Za:              34 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   1 hlas 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasoval: 1 člen VR PraF UK (z 36 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov 

pre hlasovania konané dňa 23.06.2022 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams  prodekana JUDr. Jozefa Andraška, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, 

CSc. Hlasovania VR PraF UK dňa 23.06.2022 o jednotlivých bodoch sú realizované ako tajné. 

 

 

BOD 2)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) – inauguračná prednáška 

 

Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. otvoril tento bod programu, privítal 

ešte raz prítomných členov VR PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, 

prítomných hostí a inauguranta, konštatoval, že na začiatku je z členov inauguračnej komisie 

neprítomný iba jeden člen a tiež je neprítomný iba jeden oponent, je teda dostatočný počet 

prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa mohla konať inauguračná 

prednáška doc. Blaža.  
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Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc.,     

predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ing. Ondreja 

Blaža, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej komisie 

a oponentov. 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,  prof. Dr. Bernardo Cortese, prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., 

PhD.. Člen inauguračnej komisie prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. sa pripojil až 

neskôr, v priebehu inauguračnej prednášky.  

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana Almăşan a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. Oponent 

prof. Dr. Csongor István Nagy, LL.M., Ph.D., S.J.D, DSc. bol neprítomný - jeho oponentský 

posudok prečítal predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.. 

 Tento bod programu bol tlmočený kvôli niektorým členom inauguračnej komisie aj 

oponentom do anglického jazyka. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  konštatoval, že 

v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK a PraF 

UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej 

komisie zo dňa 30.05.2022 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, 

PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom 

konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Procesná autonómia členských štátov 

Európskej únie – In varietate concordia“. 

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 23.6.2022 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

   

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača, jeho 

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.,  

aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Procesná autonómia členských štátov 

Európskej únie – In varietate concordia“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie 

inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams.   

 

Inaugurant doc.  JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

  V úvode uchádzač vysvetlil motiváciu pre výber témy prednášky a naznačil smerovanie 

danej prednášky: Procesná autonómia & spoločné hodnoty. Hlavným zdrojom motivácie bolo 

opätovné testovanie princípov aplikácie práva EÚ, okrem iného v kontexte krízy právneho štátu 

v Maďarsku a Poľsku.  

Ďalším zdrojom inšpirácie bola kontinuita výskumu na fakulte a na Ústave európskeho 

práva.  
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Vo vzťahu k samotnému pojmu „procesná autonómia uchádzač poukázal na to, že daný 

pojem sa prijíma v teórii aj vo výučbe, ako aj ako „mantra“ v judikatúre, avšak je potrebné 

podrobnejšie preskúmať jeho obsah. Hoci sa pojem po prvýkrát objavuje v rozsudku Wells, 

nadväzuje na staršiu judikatúru, ktorá pojem „materiálne“ vymedzila (Rewe-Zentralfinanz). 

 

Uchádzač si však položil otázku, či pojem „procesná autonómia“ zodpovedá obsahu 

daného pojmu a na podklade judikatúry, praxe, ale aj teoretického vymedzenia pojmu 

"autonómia“ prišiel k záveru, že daný pojem zahŕňa inštitút, ktorý nie je ani „procesnou“ a ani 

„autonómiou“. Preto navrhol definovanie daného pojmu ako „Právomoc, povinnosť a 

zodpovednosť členského štátu určiť príslušné orgány, procesné nástroje a ďalšie podmienky 

efektívneho a ekvivalentného uplatňovania práva EÚ v rámci svojej jurisdikcie.“  

 

V ďalšej časti sa uchádzač zameral na väzbu medzi „procesnou autonómiou“ členských štátov 

Európskej únie, ako Rewe-Zentralfinanz. Najprv analyzoval možný právny základ procesnej 

autonómie v primárnom práve: Prenesenie právomocí a nedostatok kompetencie EÚ  (čl. 4 ods. 1 

ZEÚ a čl. 5 ods. 2 ZEÚ), Povinnosť uplatňovať právo EÚ (čl. 4 ods. 3 ZEÚ, 19 ods. 1 ZEÚ, čl. 288 

ZFEÚ, čl. 291 ods. 1 ZFEÚ), Rešpektovanie národnej identity(čl. 4 ods. 2 ZEÚ). V  kontexte 

prenesenia právomocí a nedostatku právomoci EÚ upravovať procesnoprávne otázky, však 

poukázal na to, že v praxi prostredníctvom harmonizácie hmotného práva dochádza 

k harmonizácii aj procesného práva prostredníctvom čl. 114 ZFEÚ: Preventívna harmonizácia 

(C‑380/03 Nemecko/Parlament a Rada, C-58/08 Vodafone a i. ), Stanovenie procedurálnych 

pravidiel predstavuje harmonizáciu(C-217/04 UK/Parlament a Rada (ENISA), C‑270/12 

UK/Parlament a Rada (Short Selling)) Posilňovanie právomocí národných orgánov (Smernica 

2019/1 (ECN+)). Preto sa ďalej sústredil na uplatňovanie požiadavky na efektívne uplatňovanie 

práva EÚ členskými štátmi a teda limitmi procesnej autonómie členských štátov - požiadavka 

efektívnosti a ekvivalencie.  

Ďalším analyzovaným vývojovým štádiom, ktoré inaugurant identifikoval, bolo zavedenie 

„procesného pravidla rozumu“ (napr. C-430/93 & C-431/93 Van Schijndel), v rámci ktorého je 

potrebné zodpovedať nasledujúce otázky: Vedie vnútroštátne pravidlo k obmedzeniu 

efektívnosti/ekvivalencie aplikácie práva EÚ? Aké je postavenie tohto pravidla v systéme 

právneho poriadku ako celku?  Sleduje pravidlo legitímny cieľ? Dané posúdenie sa má riadiť 

pravidlom proporcionality, ktorú má overiť vnútroštátny sudca.  

Na základe výskumu judikatúry, inaugurant prezentoval záver, že efektívnosť neznamená 

povinnosť zaviesť iné právne prostriedky, ako sú obsiahnuté vo vnútroštátnom práve, ibaže by 

neobsahovali žiadne vhodné nástroje, ani len incidenčne, alebo ich použitie by nútilo k porušeniu 

práva (napr. C‑924/19 PPU a C‑925/19 PPU Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél‑alföldi 

Regionális Igazgatóság) a členský štát ale zodpovedá za škodu a za porušenie práva EÚ (žaloba 

pre nesplnenie povinnosti) (C-497/20 Ranstad Italia). 

Napokon inaugurant sa zameral na poslednú časť analýzy a to na vzťah národnej 

identity/ústavnej identity členských štátov ako súčasť procesnej autonómie a kontrolu 

prostredníctvom uplatňovania čl. 47 Charty základných práv EÚ, čl. 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej 

únii a napokon v rámci ochrany hodnôt EÚ podľa čl. 2 ZEÚ (napr. C‑430/21 RS, C-83/19 - Asociaţia 

"Forumul Judecătorilor din România"). 
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V závere prednášky sa uchádzač vrátil k heslu „In Varietate Concordia“, keď identifikoval 

viaceré „zjednotenia v rozmanitosti“: 

Kontrola „procesnej autonómie“ vis-à-vis efektívnosť/ekvivalencia/čl. 47 ChZPEÚ je 

vykonávaná SD EÚ ale aj súdmi členských štátov (princíp vzájomnej dôvery). Na jednej strane 

nastáva erózia vnútroštátneho práva, avšak prostredníctvomintegrácie právnych poriadkov 

členských štátov aj  k posilneniu efektívnosti vnútroštátneho právneho poriadku.  

Presadzovanie práva EÚ prostredníctvom národného práva „...pokiaľ niet právnej úpravy 

na úrovni EÚ...“, avšak miera úpravy na úrovni EÚ je rôzna – od čl. 2 ZEÚ po “procesné“ smernice 

a nariadenia, a teda pozorujeme 27+1 spôsobov jednotného uplatňovania toho istého práva EÚ.  

Napokon, presadzovanie národného práva prostredníctvom práva EÚ, keďže hodnoty EÚ 

sú ústavnými hodnotami ČŠ (napr. nezávislosť sudcov, nezavádzanie osobitných politicky 

motivovaných tribunálov, zabezpečenie ochrany fungovania trhovej ekonomiky) a teda čl. 2 ZEÚ 

je spoločné „materiálne jadro“ ústav ČŠ.  

Inaugurant uzavrel, že sila presadzovania práva EÚ je priamo úmerná od presadzovania 

vnútroštátneho práva a naopak pri vzájomnej dôvere ČŠ  táto väzba je antropocentristicky 

vytvorená uplatňovaním čl. 47 Charty základných práv.  

 

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku. 

V priebehu inauguračnej prednášky doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža sa na zasadnutie VR 

PraF UK pripojili ďalší interní členovia VR PraF UK: prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., prof. 

JUDr. Mojmír Mamojka, a externí členovia VR PraF UK: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., doc. JUDr. 

Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. a doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. PhD. (počet prítomných 

členov VR PraF UK  v tom čase:  41). 

 

 Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, 

DrSc. otvoril  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

-  doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(chápanie pojmu „autonómia“),  

-  doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(vzťah procesnej autonómie a autonómie samosprávy), 

-  doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. z Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej        

fakulty (priestor na harmonizáciu procesného práva), 

-  prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. z  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(uplatňovanie prejudiciálnych otázok súdmi), 

-  doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (uplatňovanie/zneužívanie čl. 114 ZFEÚ), 

-  opätovne s dovetkom doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. z Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, 

-  prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (možnosť riešenia neurčitosti prostredníctvom „otvorenia“ Zmlúv). 
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 Inaugurant na položené otázky odpovedal v dvoch blokoch postupne, ako mu boli  

položené diskutujúcimi a reagoval na ich pripomienky (najskôr zodpovedal v prvom bloku na tri 

položené otázky, v druhom bloku na štyri položené otázky). 

Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a 

vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. 

Oponentský posudok za neprítomného oponenta prof. Dr. Csongora Istvána Nagya, LL.M., Ph.D., 

S.J.D, DSc. prečítal predseda inaguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana 

Almăşan, prof. Dr. Csongor István Nagy, LL.M., Ph.D., S.J.D, DSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav 

Slašťan, PhD. vo svojich oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú 

a pedagogickú činnosť uchádzača, jeho doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné 

predpoklady pre menovanie za profesora. 

 

Oponentka prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana Almăşan vo svojom písomnom posudku 

vyhodnotila splnenie všetkých kritérií stanovených fakultou pre vymenúvacie konanie 

a skonštatovala, že uchádzač ich v plnom rozsahu spĺňa.  

Osobitne vyzdvihla predchádzajúcu vedeckú spoluprácu s uchádzačom. 

Jeho najreprezentatívnejšie oblasti špecializácie sú v oblasti práva Európskej únie, kde sa 

väčšina jeho pedagogickej a akademickej činnosti rozvinula v oblasti súťažného práva. Jeho 

odborné znalosti ako akademika a odborníka z národného regulačného úradu umožnili vynikajúce 

výsledky v oblasti výkladu a aplikácie práva.  

Osobitne vyzdvihla spoluprácu na projekte v rámci Vyšehradského fondu týkajúceho sa 

uplatňovania súťažného práva, ako aj pri projekte financovanom rumunským úradom pre 

hospodársku súťaž, v rámci ktorého v novembri 2019, Právnická fakulta Univerzity v Bukurešti 

hostila konferenciu, kde doc. Blažo nielenže vystúpil, ale viedol aj panel, potvrdil vynikajúce 

ovládanie práva hospodárskej súťaže a schopnosti inovatívneho výskumníka. 

Napokon, zdôraznila medzinárodnú akceptáciu doc. Blaža a jeho uznanie napríklad aj 

v rumunskom prostredí, keďže bol niekoľkokrát pozvaný, aby prednášal študentom na Právnickej 

fakulte, Univerzita v Bukurešti. Študenti si jeho prednášky vysoko cenili a podporné materiály, 

ktoré poskytol pre kurz, pridali dôležitú vzdelávaciu hodnotu. 

Ako uznanie jeho akademickej osobnosti v Rumunsku bol pozvaný prispieť do 

viaczväzkového kolektívneho diela venovaného bývalému dekanovi Právnickej fakulty Univerzity 

v Bukurešti, profesorovi Flaviusovi Baiasovi, dielo v rozsahu cca. 3000 strán, na ktorých sa 

podieľalo viac ako 200 prestížnych autorov z Európy a Severnej Ameriky. 

Na základe vyššie uvedených zistení, celkovo a individuálne zvážených, uzatvorila svoj 

posudok odporúčaním vymenovať doc. Blaža za riadneho profesora v odbore medzinárodné 

právo (študijný odbor 3.4.8.). 

 

prof. Dr. Csongor István Nagy, LL.M., Ph.D., S.J.D, DSc. sa vo svojom oponentskom 

posudku vyjadril, že vedeckú prácu uchádzača dlhodobo sleduje. Skonštatoval, že doc. Blažo 

jednoznačne spĺňa kritériá, ktoré sú stanovené na získanie titulu „profesor“. Uviedol, že uchádzač 

má požadované pedagogické skúsenosti a tiež jednoznačne spĺňa požiadavky kladené na vedecké 
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publikácie, pričom  v publikačnej činnosti v kategórii „A“  ďaleko presahuje potrebné požiadavky, 

spĺňa ich takmer päťkrát. Vyzdvihol medzinárodné uznanie, ktoré doc. Blažo získal na 

medzinárodnej scéne nielen pre seba, ale aj pre univerzitu, ktorú reprezentuje. Ocenil aj kvalitu 

jeho medzinárodných publikácií. Konštatoval, že o širokom medzinárodnom uznaní Ondreja 

Blaža svedčí aj jeho citačný index. Vedecké práce doc. Blaža boli široko citované, vrátane 

vysokého počtu medzinárodných citácií. Vyzdvihol aj jeho účasť na výskumných projektoch, 

vrátane medzinárodných, kde uchádzač prekračuje príslušné požiadavky asi päťkrát, čo 

nenecháva žiadne pochybnosti o jeho vhodnosti pre riadnu profesúru. Oponent potvrdil, že doc. 

Blažo  jednoznačne a nepochybne spĺňa požiadavky na riadnu profesúru a bez výhrad podporuje 

jeho vymenovanie. 

 

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. vo svojom oponentskom posudku 

skonštatoval, že uchádzač splnil Kritériá PraF UK na získanie titulu univerzitný profesor čo sa týka 

publikačnej činnosti a skonštatoval, že inaugurant publikuje najmä v zahraničí, čo mu zabezpečuje 

aj významnú pozornosť mimo územia Slovenskej republiky. Skonštatoval, že pedagogické, ale aj 

publikačné pôsobenie uchádzača je fundamentálnym poslaním v jeho profesijnom živote.  

Uviedol, že doc. Blažo splnil podľa stanovených kritérií aj požiadavky na ohlasy a aj kritériá v rámci 

vedeckej školy a riešenia grantových úloh. Prof. Slašťan vyzdvihol aj uchádzačove  pedagogické 

pôsobenie  na PraF UK v rámci Ústavu európskeho práva, ktorého založenie v roku 2015 sám 

inicioval a od jeho vzniku ho aj vedie. Nevýznamnou skutočnosťou je aj to, že inaugurant je 

pozývaný na vedecké konferencie organizované v zahraničí a aktívne viaceré významné 

konferencie organizoval a ďalej organizuje. Po zhodnotgení všetkých skutočností skonštatoval, že 

odporúča vymenovať doc.  JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. za profesora v odbore medzinárodné 

právo. 

 

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na                                        

vymenovanie doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. za profesora v odbore medzinárodné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).   

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján  Svák, DrSc. vyzval 

inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom. 

Inaugurant doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. poďakoval oponentom, že si našli čas na 

jeho inauguračné konanie. 

 

Potom predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, CSc. otvoril diskusiu 

k oponentským posudkom a celkovo k osobnosti a pôsobeniu inauguranta.  

Do diskusie sa zapojila len doc. JUDr. Hana Kováčiková, ktorá podporila jeho úsilie 

v budovaní tímu Ústavu európskeho práva.  

 

Po skončení diskusie predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. podporil  

návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore medzinárodné právo  a vyzval členov VR 

PraF UK na jeho podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky.  
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Potom požiadal členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia 

VR PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo 

zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo  podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).  

 

VR PraF UK následne ďalej  pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

BOD 3)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Križan, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore občianske 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – 

schválenie návrhu na udelenie titulu docent 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Martinovi Križanovi, PhD. v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 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 habilitanta v odbore 

občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.11.), zo dňa 22.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. 

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

 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR     
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doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

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

              

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Náhrada nemajetkovej ujmy pri zavinenom usmrtení blízkej osoby 

 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr Martina Križana, PhD. zo dňa 22.06.2022. 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. Martinovi Križanovi, PhD., v študijnom  odbore 

občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.11.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedníčku habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Svetlanu Ficovú, CSc., aby sa vyjadrila k priebehu konania. Tá uviedla, že 

habilitačná prednáška a habilitačná práca bola zaujímavá a jej obhajoba bola na veľmi dobrej 

úrovni. Vyzvala členov VR PraF UK na podporu tohto návrhu. 

 

Predseda VR PraF UK podporil tento návrh a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie 

sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom 

hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania 

informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok 

z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:               38 hlasov 

Proti:            0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 
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Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní neboli prítomní prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., ktorí 

boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Blaža.  

 

Nehlasovali: 1 člen VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docent  JUDr. Martinovi Križanovi, PhD. -

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

v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.11.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

BOD 4)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent 

 

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

docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD. v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu  habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF 

UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore pracovné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), zo 

dňa 22.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

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

 

Dr. h. c.  prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., SR 

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.   

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
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doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

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

              

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Úvahy o právnej úprave vzťahov súvisiacich s dávkami vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 

v sociálnom poistení Slovenskej republiky. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Mikuláša Krippela, PhD. zo dňa 22.06.2022. 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 Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD., v študijnom  odbore 

pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.6.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej 

sa prihlásil doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., ktorý sa vyjadril, že habilitant je odborníkom v rámci 

práva sociálneho zabezpečenia  a prihovoril sa za podporu predloženého návrhu. Keďže ďalšie 

príspevky do diskusie neboli, predseda VR PraF UK uzavrel diskusiu a dal o prednesenom návrhu 

hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o 

výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a 

vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:               37 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 
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Na hlasovaní neboli prítomní prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Blaža.  

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  4: 

 

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

konaní o udelenie titulu docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD.  Univerzita   Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.6.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Zuzana Macková, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie titulu 

docentka 

 

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

docent JUDr. Zuzane Mackovej, PhD. v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu  habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF 

UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore pracovné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), zo 

dňa 21.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

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

    

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D.   

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR   
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doc. JUDr. Milena Barinková, CSc. 

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

              

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Základné inštitúty práva sociálneho zabezpečenia – záruka ľudsky dôstojného života 

 

Téma habilitačnej práce:  

Tri dekády práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike 

 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Zuzany Mackovej, PhD. zo dňa 21.06.2022. 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. Zuzane Mackovej, PhD., v študijnom  odbore 

pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.6.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh  a otvoril k tomuto bodu diskusiu 

a opýtal sa doc. JUDr. Jána Matláka, CSc., či sa chce vyjadriť.  Ten skonštatoval, že JUDr.  

Macková je významnou odborníčkou v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

a prihovoril sa za podporu tohto návrhu. Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda VR 

PraF UK uzavrel diskusiu a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:               37 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 
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Na hlasovaní neboli prítomní prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Blaža.  

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Zuzane Mackovej, 

PhD. Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva 

a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docentka 

 

BOD 6)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Gregor, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.9.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Martinovi Gregorovi, PhD. v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu  habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Matúša Nemca, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK 

zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore rímske právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.), zo dňa 

15.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

Oponenti:  

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

Pracovisko: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR 

              

doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Právna kvalifikácia manželstva Marca Antonia a Kleopatry 

 

Téma habilitačnej práce:  

Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom práve 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Martina Gregora, PhD. zo dňa 15.06.2022. 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. Martinovi Gregorovi, PhD., v študijnom  odbore 

rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.9.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Matúša Nemca, PhD. o zaujatie krátkeho stanoviska. Ten uviedol, že 

habilitačná prednáška a habilitačná práca bola zaujímavá a jej obhajoba bola na veľmi dobrej 

úrovni. Vyzval členov VR PraF UK na podporu tohto návrhu. 

 

Potom predseda VR PraF UK podporil tento návrh a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do 

ktorej sa zapojil prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ktorý bol prítomný na habilitačnej prednáške 

habilitanta. Konštatoval, že JUDr. Gregor je nesmierne pracovitý a zanietený, výborný vedec 

s kvalitnou publikačnou činnosťou. Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda VR PraF 

UK uzavrel diskusiu a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         41  

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:                34 hlasov 
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Proti:             1 hlas 

Zdržal sa:    3 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Až v závere hlasovania sa na zasadnutie VR PraF UK pripojili prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. 

JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov 

v inauguračnom konaní doc. Blaža.  

 

Nehlasovali:  členovi VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  6: 

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

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Gregorovi, PhD. Univerzita   Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, 

v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.9.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Katarína Burdová, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie titulu 

docentka 

 

Predseda VR PraF UK pred otvorením bodu č. 7) odovzdal v zmysle  

Rokovacieho poriadku VR PraF UK vedenie zasadnutia VR  PraF UK v bode 7 a 8 prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD. a sám fyzicky opustil zasadnutie, pretože 

v bode č. 7 išlo o jeho manželku a v bode č. 8 o neho samotného.  

Predsedajúci prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. otvoril bod 7) - 

návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Kataríne Burdovej, PhD. 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.). Potom  v mene predsedu  habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, 

DrSc.. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore medzinárodné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), zo dňa 

21.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
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Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR 

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola n.o., Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Medzinárodné rodičovské únosy detí a Slovenská republika v premenách času 

 

Téma habilitačnej práce:  

Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom 

 

Predsedajúci prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval 

prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Kataríny Burdovej, PhD. zo dňa 

21.06.2022. 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 docentka JUDr. Kataríne Burdovej, PhD., 

v študijnom  odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD podporil tento 

návrh a udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., aby 

 zaujal krátke stanovisko. Ten osvedčil, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

JUDr. Burdovej, ktorá prebehla 21.06.2022 vysoko prekročila požiadavky kladené na UK PraF na 

habilitačné konanie a odporučil v mene habilitačnej komisie udeliť jej titul docentka a podporiť 

predložený návrh a požiadal prítomých členov VR PraF UK o podporu tohto návrhu. 

 

 Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa zapojil doc. JUDr. Peter Lysina, 

PhD. Ten sa prihovoril za kladné stanovisko k udeleniu titulu docent, ocenil kvality JUDr. Burdovej 

a požiadal prítomných členov VR PraF UK o podporu návrhu. Keďže ďalšie príspevky do diskusie 

neboli, predsedajúciuzavrel diskusiu a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania 
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informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok 

z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 7:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:                38 hlasov 

Proti:             0 hlasov 

Zdržal sa:    0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil neprítomný doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č.  7: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Kataríne Burdovej, 

PhD. Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného 

práva a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) návrh na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docentka. 

 

BOD 8)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie  predsedu inauguračnej 

komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predsedajúci v tomto bode v zmysle Rokovacieho poriadku VR PraF UK, prodekan pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  otvoril bod 8) – schválenie predsedu inauguračnej 

komisie, členov  inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. z  Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky.  

 

Následne prodekan prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. predstavil inauguranta, v krátkosti 

oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. 
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Eduarda Burdu, PhD. a jeho vedeckú činnosť pozná viac rokov, inaugurant spĺňa kritériá pre 

konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a viaceré kritéria prekračuje, 

napríklad kategóriu ohlasov až 30 násobne, a vyzval na podporu konania. 

 

 Následne  prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.   otvoril k bodu č. 

8) diskusiu, v nej sa vyjadril podporne k danému návrhu prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., nikto ďalší 

sa do diskusie neprihlásil  a tak predsedajúci uzatvoril diskusiu a dal o prednesenom  návrhu 

hlasovať v  tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o 

výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a 

vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 8: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:              38 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil neprítomný doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 8: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

inauguračnom konaní o udelenie titulu profesor doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. - Univerzita 

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

kriminalistiky v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.7.), schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky: 

 

 

Predseda:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.                                              

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

republika 

 

Členovia:           

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. 

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, Česká republika 
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prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

Pracovisko: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovenská republika 

 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva , Bratislava, Slovenská republika 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

Pracovisko: 

-          Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika 

-          Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

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

 

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

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

republika 

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie Trestného zákona 

 

 

BOD 9) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Lívia 

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

práva v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Vedenie rokovania prevzal opäť predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., 

ktorý otvoril bod 9) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné 

konanie) doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. z  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Katedry ústavného práva a vyzval na podporu konania.  

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. splnila 

kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na podporu 

konania. 

 

 Následne predseda VR PraF UK  otvoril k bodu č. 9 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak dal o prednesenom  návrhu hlasovať v  tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom 
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aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:             39 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

inauguračnom konaní o udelenie titulu profesorka doc. JUDr. Lívii Trellovej, PhD.- Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva v odbore ústavné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.3.), schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky: 

 

 

Predseda:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.                                       

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

republika 

 

Členovia:           

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki 

Pracovisko: Univerzita Łódž . Fakulta práva a verejnej správy. Katedra ústavného práva. Łódž, 

Poľsko 

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.                                           

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

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

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

 

Oponenti: 

Prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 
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Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, 

Česká republika 

 

Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Pracovisko: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a 

regionální politiky, Opava, Česká republika 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

republika 

 

                                                               

Téma inauguračnej prednášky: 

Obecná samospráva z pohľadu ústavného práva 

 

 

BOD 10) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v 

Bratislave za rok 2021 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 

2021 

Predseda VR PraF UK uviedol, že predchádzajúci akademický rok bol poznačený 

pandémiou COVID19 a online výučbou.  Skonštatoval, že  všetci pedagógovia aj študenti už boli 

z tohto spôsobu výučby unavení. 

Vzniesol kritiku na činnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj na situáciu 

ohľadom novely vysokoškolského zákona a na znižovanie prideľovania financií do verejných 

vysokých škôl zo strany ministerstva školstva a Vlády SR.  

 

Požiadal prodekana pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. , prodekanku 

pre doktorandské štúdium Dr. Iur. Angeliku Mašurovú, MLE a prodekana pre vzdelávaciu činnosť 

I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., aby prítomných členov VR PraF UK bližšie 

oboznámili o vzdelávacej činnosti, doktorandskom štúdiu a vedeckej činnosti na fakulte za rok 

2021. 

 

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - prodekan pre vedu a rozvoj skonštatoval v rámci 

publikačnej činnosti pokles publikačnej činnosti a to z 1014 výstupov v r. 2020 na 879 výstupov v r. 

2021, čo predstavuje pokles o 135 výstupov. Pokles bol zaznamenaný aj v počte výstupov 

publikovaných v karentovaných časopisoch, resp. v časopisoch indexovaných v databázach Web 

of Science a SCOPUS  a to zo 40 výstupov v r. 2020 na 30 výstupov v r. 2021. Naopak, v porovnaní 

s rokom 2020 bol v roku 2021 zaznamenaný vzostup citácií  (ohlasov) a to z 1392  na 1499 citácií. 

Zhodnotil aj projekty.  

 

Dr. Iur. Angelika Mašurová, MLE – prodekanka pre doktorandské štúdium zhodnotila vývoj 

doktorandského štúdia a zdôraznila, že v rámci vyhodnotenia vedecko-výskumnej činnosti Radou 

pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia bolo vybratých 5 najdôležitejších a najlepších publikácií 

za r. 2021: 
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Ladislav Orosz, Ján Svák a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. I. zväzok (základné 

princípy a ľudské práva). Bratislava, Wolters Kluwer, s.r.o., 2021, s. 892. ISBN 978-80-571-0380-6.  

 

Jozef Čentéš, Lucia Kurilovská, Ivan Šimovček, Eduard Burda a kol.: Trestný poriadok. Komentár 

(2 zväzky). Bratislava : C.H. Beck, 2021, s. 2568. ISBN: 978-80-89603-88-6  

 

Andrej Démuth, Marek Števček: Na obranu vágnosti. In: Filozofia. - Roč. 76, č. 4 (2021), s. 237-251  

 

Ondrej Blažo, Adam Máčaj: Legal Challenges for the European Union Concerning an International 

Treaty on Business and Human Rights. In: Revista de Derecho Comunitario Europeo. č. 70 (2021), 

s. 933-978. ISSN (print) 1138-4026 ISSN (online) 1989-5569.  

 

Gregor, Martin: Historiografia rímskeho práva na Slovensku. Príbeh štyroch profesorov. Praha: 

Nakladatelství Leges , 2021, 363 s. [print], ISBN: 978-80-7502-485-5.  

 

Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa 

informoval o hodnotení celej činnosti fakulty vrátane Dlhodobého zámeru. Uviedol, že máme 

novinku oproti predchádzajúceho roku. Podotkol, že v minulosti sme síce uskutočňovali na fakulte  

hodnotenie pedagógov, ale akosi sme  zabúdali na hodnotenie úspechov študentov, napr. na ich 

ocenenia a úspechy študentov napr. v  súťažiach v simulovaných súdnych sporoch v zahraničí, atď. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu a keďže sa do nej nikto neprihlásil, 

vyzval na postupné hlasovanie o návrhoch uznesení č. 10, č. 11 a č. 12  v  tajnom hlasovaní ON-

LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Návrh uznesenia č. 10:  (k bodu č. 10 programu zasadnutia): Hodnotenie vzdelávacej činnosti 

na PraF UK v Bratislave za rok 2021 

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:              39 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 
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Uznesenie č. 10: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu 

činnosť za rok 2021 na fakulte: 

 

1) v nadväznosti na hodnotenie vzdelávacej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa 

13.05.2021  

 

a) víta prijatie nasledujúcich opatrení:  

i)   prijatie potrebných opatrení pre realizáciu reformovaného magisterského študijného 

programu právo, osobitne vo vzťahu k aplikovaným predmetom, 

ii)    kontinuálne prijímanie opatrení potrebných na zabezpečenie konzistentného prístupu    

  ku seminárom a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v    

  rámci jednotlivých katedier a ústavov a medzi nimi navzájom,  

iii)    zvýšenie flexibility externej formy štúdia v rámci nového Študijného poriadku PraF   

         UK,  

b) víta pokračovanie v uskutočňovaní modernizovaného bakalárskeho študijného programu, 

nového magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku 

zameraného na medzinárodné právo a právo Európskej únie a magisterského študijného 

programu Právo a ekonómia v odbore právo ekonómia a manažment;  

c) víta začatie poskytovania nových študijných programov (magisterský a doktorandský 

študijný program kánonické právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo 

Európskej únie, dvojodborového programu Manažment a právo v anglickom jazyku);  

d) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri   

efektívnom a zmysluplnom skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi;  

e) konštatuje, že naďalej prichádza k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý 

vykonali jednotlivé katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných 

právnych predpisov, a to vrátane skúšania v rámci štátnych skúšok;  

f) oceňuje, že mnohí vedúci katedier a riaditelia ústavov  

i)  vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách  

a vykonanie tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka 

záznamu v zápisnici zo zasadnutia katedry alebo ústavu; 

ii)   vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj 

spôsob hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu 

prideľovaných kreditov; 

iii)  zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 

jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle 

fakulty; 

iv) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi 

jednotlivé predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili 

osobu zodpovednú za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

g) berie na vedomie zistenia Rady pre kvalitu PraF UK, ktorá identifikovala určité nedostatky 

pri informovaní študentov o predmetoch a následnú nápravu zabezpečenú na úrovni 

katedier a ústavov; 
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2) v súvislosti so strategickým riadením PraF UK   

 

a) konštatuje, že do roku 2021 PraF UK napĺňala Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave na roky 2014-2024 v oblasti vzdelávania nasledujúcimi spôsobmi:  

 

i)   prepája vzdelávaciu činnosť so súčasnými výsledkami vedeckého bádania a súčasne s 

praxou, a teda študenti získavajú teoretické znalosti i praktické zručnosti (2015 - viaceré 

klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, 2016 – implementácia projektu 

rozvoja právnického vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda o spolupráci so 

Slovenskou advokátskou komorou smerujúca k vytvoreniu Študentskej právnej 

poradne, rozšírenie stážového programu); 

ii)  inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, vrátane 

cudzojazyčných programov a medziodborových programov (od 2015 fakulta 

implementuje spoločný bakalársky študijný program ekonómia a právo, ktorý je v 

slovenských podmienkach jedinečný a umožňuje študentom získať vzdelanie v odbore 

právo a národné hospodárstvo, v roku 2017 bolo zásadným spôsobom reformované 

právnické vzdelávanie – novoakreditovaný bakalársky študijný program, magisterský 

študijný program v anglickom jazyku a spoločný študijný program právo a ekonómia, 

ktorý nadväzuje na bakalársky program ekonómia a právo, od roku 2020 poskytovala 

nové študijné programy magisterský a doktorandský študijný program kánonické 

právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo Európskej únie, dvojodborového 

programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

iii)  vedie študentov ku kritickému mysleniu a spôsobilosti samostatne riešiť problémy a    

zverené úlohy (všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím 

nekomentovaných právnych predpisov, 2015 – začatie dôsledného presadzovania 

skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie 

výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím 

nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie 

vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová forma 

skúšania a reforma vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, 2018 – zavedenie 

skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach);  

iv)  prijíma relevantné množstvo zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít; 

v)  vytvára podmienky pre štúdium v anglickom jazyku nielen vytvorením samostatného 

študijného programu v anglickom jazyku, ale i zavedením predmetov v anglickom 

jazyku v študijných programoch v slovenskom jazyku.    

 

b) konštatuje, že do roku 2021 bol Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024 napĺňaný okrem napĺňania 

Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave najmä aj tým, že:  

 

i)     bol zavedený nový reformovaný študijný program v prvom a druhom stupni štúdia; 

ii)   bol implementovaný magisterský študijný program v anglickom jazyku so zameraním na 

medzinárodné právo a právo Európskej únie (2015-2016 príprava podkladov pre 
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akreditáciu a akreditácia, 2015-2016 príprava učebných plánov, učebných materiálov a 

zavádzanie jednotlivých samostatných predmetov v rámci implementácie a udržiavania 

projektu LEIG, 2017 začatie implementácie študijného programu, od 2018 

implementácia programu); 

iii)  bol implementovaný bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom  

jazyku; 

iv)  všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych 

predpisov (2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím 

nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto 

postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných 

právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu 

pripravujúceho na novú formu skúšky, od 2017 – nová forma skúšania a reforma 

vzdelávacích postupov implementovaná, od akademického roku 2018/2019 aj na 

štátnych skúškach); 

v)  v rámci klinického vzdelávania sa uskutočňuje vzdelávanie na stredných školách, 

zamerané aj na boj proti extrémizmu, intolerancii a spochybňovaniu zásad právneho 

štátu (2015-2016 vzdelávanie na stredných školách v rámci tzv. street law, 

problematika prispôsobená podľa požiadaviek stredných škôl v rámci Bratislavského 

kraja a ústavu pre výkon trestu, od 2017 zapojenosť študentov zvýšená o 200%, 

teritoriálne rozšírenie na územie celého Slovenska, osobitné zameranie na boj proti 

extrémizmu); 

vi) bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od kliník 

pracujúcich so zložitejšími simulovanými prípadmi cez medzinárodné súťaže v 

simulovaných sporoch (tzv. moot courts) až po prácu so „živými“ prípadmi;  

vii) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2019 

využívanie Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých a odborných 

podujatí, od 2017 miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia telocvične a jej 

využívanie na športové aktivity študentov); 

viii) podporuje sa rozvoj právneho myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej   

vedeckej, odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a zapájanie sa do česko-slovenského 

kola, prípadne hľadať možnosti na zapojenie sa do medzinárodných kôl;  

 ix)   rozvíja sa dvojodborový študijný program ekonómia a právo (resp. právo a ekonómia); 

 

c) pripomína, že v roku 2021 boli prijaté nové strategické dokumenty, ktoré vo svetle nového 

prístupu k akreditácii budú viesť k presnejšiemu vyhodnocovaniu kvantitatívnych a 

kvalitatívnych ukazovateľov dlhodobého zámeru;  

 

 

3) v súvislosti s pandémiou a šírením ochorenia COVID-19 a obmedzením možnosti prezenčnej 

výučby a obmedzením aktivít spojených so vzdelávaním  

 

a) oceňuje adaptáciu vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov fakulty ako aj 

študentov na nové podmienky, ktoré boli náročné a v mnohých prípadoch ťaživé pre 

jednotlivcov;  
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b) oceňuje podporu a pomoc oddelenia informačných technológii a vzťahov s verejnosťou 

poskytnutú v rámci dištančnej formy vzdelávania;  

c) oceňuje flexibilnú adaptáciu Študijného oddelenia a Oddelenia vedy a doktorandského 

štúdia na elektronizáciu procesov spojených s podporou štúdia;  

d) s ľútosťou konštatuje, že opatrenia na ochranu zdravia viedli k obmedzeniu ľudského 

kontaktu navzájom medzi zamestnancami fakulty a študentami a bezprostrednosti vzťahov 

v rámci akademickej obce, ako aj obmedzeniu akademických mobilít a kontaktov s 

kolegami z iných univerzít;  

e) vyjadruje znepokojenie, že online výučba viedla k individuálnym zlyhaniam na strane 

študentov, ktoré spočívali v narušení integrity vzdelávania, najmä používanie nedovolených 

spôsobov pomoci počas všetkých spôsobov hodnotenia;  

 

 

4) oceňuje neúnavnú prácu Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov, ktorá prísne dbá na 

dodržiavanie pravidiel štúdia a podporuje ju v netolerovaní akéhokoľvek podvádzania počas 

skúšania a plagiátorstva v súvislosti so záverečnými prácami;   

 

5) v oblasti zabezpečovaní  kvality vzdelávania a súčasne jeho náročnosti  

 

a) konštatuje, že napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je 

prijímacia skúška, štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a 

selektívnosti, čo ukazujú nasledujúce údaje: 

 

i)     denná forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia 

podľa roka zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe právo 

(údaje o počte študentov k 31.10.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31  

Tabuľka č. 1: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu 

(denná forma štúdia) 

 

Začiatok 
štúdia (Bc.) 

1.r.  
Bc 

2.r.  
Bc 

3.r.  
Bc Abs 

1.r.  
Mgr 

2.r.  
Mgr Abs. 

2021/2022 617 x x x x x x 

2020/2021 626 427 x x x x x 

2019/2020 613 410 392 x x x x 

2018/2019 540 329 329 264 265 x x 

2017/2018 403 253 205 205 221 261 x 

2016/2017 416 312 289 224 275 324 257 

2015/2016 310 283 262 234 260 250 226 

2014/2015 312 284 294 235 271 255 221 

2013/2014 312 292 307 241 278 260 253 

2012/2013 328 319 349 299 344 356 284 

2011/2012 384 362 353 286 298 308 273 

2010/2011 226 215 219 213 221 254 229 

 

 

ii)   externá forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch 

štúdia podľa roka zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe 

právo (údaje o počte študentov k 31.10.2021) 

 

 

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu 

(externá forma štúdia) 

 

Začiatok 
štúdia (Bc.) 

1.r.  
Bc 

2.r.  
Bc 

3.r.  
Bc 

4.r.  
Bc 

Abs 1.r.  
Mgr 

2.r.  
Mgr 

3.r.  
Mgr 

Abs. 

2021/2022 113 x x x x x x x x 

2020/2021 156 63 x x x x x x x 

2019/2020 93 48 34 x x x x x x 

2018/2019 127 55 39 43 x x x x x 

2017/2018 146 60 34 36 25 27 x x x 

2016/2017 141 66 61 41 37 49+26 39+20 43 x 

2015/2016 132 85 67  -> 48 67 60 82 35 

2014/2015 110 88 78 ->  42 50 40 38 32 

2013/2014 117 86 81  -> 40 60 58 54 29 

2012/2013 124 87 86 ->  53 98 90 81 49 

2011/2012 172 110 104 ->  60 81 66 59 50 

2010/2011 123 83 74 ->  54 98 92 70 62 
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b) oceňuje nasledujúce úspechy študentov:  

 

i)    priznanie prospechového motivačného štipendia 137 študentom dennej formy štúdia a 

18 študentom externej formy štúdia a priznanie štipendia sa mimoriadny študijný 

výsledok ďalším 44 študentom,  

ii)  ocenenie cenouu rektora diplomových prác študentiek Klára Dašková a Simona 

Ferenčáková,  

iii)   ocenenie cenou rektora za mimoriadny prospech študentiek Kristína Karpátiová, Lenka 

Miklossyová, Adela Svingerová, Patrícia Urminská, Pavlína Vojtková, 

iv)  umiestnenie na súťaži ŠVOČ študentiek a študentov Viktória Jančárová, Vladimír 

Kubala, Filip Loffay, Lenka Miklóssyová, Laura Fotopulosová, Kristián Slovák, 

v)  víťazstvo Dávida Žideka a Bernadett Hrdej v súťaži o najlepšiu esej organizovanú 

Najvyšším súdom Slovenskej republiky 

vi)   športové úspechy študentiek a študentov Erik Košík, Pavol Kuric, Michaela Žikavská,       

Adriana Timková, Filip Revaj 

vii)   úspechy študentov v medzinárodných súťažiach v simulovaných súdnych sporoch: 
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Tabuľka č. 3: 

 

Moot Court Koučovia Súťažiaci Umiestnenie 

Telders International 
Law Moot Court 
Competition 2021 

Nikolas Sabján, Igor 
Hron 

Anna Kocúrová, Tereza 
Fábryová, Róbert 
Mikovič, Jozef Tábora 

27. miesto 

European Human Rights 
Moot Court Competition 
2021 

Sandra Sakolciová, 
Adam Máčaj 

Matúš Bytčánek, Jan 
Rýznar, Daniel Filip 
Bdžoch 

42. miesto 

International Criminal 
Court Moot Court 
Competition 2021 

Lilla Ozoráková, Adam 
Máčaj 

Kristína Zaťková, 
Zuzana Ďurišová, 
Dalimil Lazan, Lukáš 
Antolík, Zhang Xuerong 

50. miesto 

Central and East 
European Moot Court 
Competition 2021 

Mária T. Patakyová, 
Adam Oleš, Patrícia 
Dutková 

Sára Kiššová, Sandra 
Sakolciová, Terézia 
Švedová, Igor Hron 

3.-4. miesto 

Helga Pedersen Moot 
Court Competition 
(predtým European 
Human Rights Moot 
Court Competition)  
2022 

Sandra Sakolciová, Igor 
Hron, Adam Máčaj 

Barbora Lenka Pučková, 
Jakub Kmeť, Barbara 
Strempeková, Soňa 
Juhásová 

Celkové poradie zatiaľ 
nezverejnené (7. miesto 
po písomnom a 
regionálnom kole) 

International Criminal 
Court Moot Court 
Competition 2022 

Lilla Ozoráková, Adam 
Máčaj Vladimíra Zora Zubová, 

Eunika Boldišová, Lea 
Krajčovičová, Katarína 
Gregušová, Branislav 
Tomko 

54. miesto 

Central and East 
European Moot Court 
Competition 2022 

Sára Kiššová, Laura 
Fotopulosová 

Kamila Grešková, 
Samuel Hagan, Daniel 
Richter 

10. miesto 

 

 

viii) víťazstvo za najlepšie písomné podanie na Central and East European Moot Court       

        Competition 2021 

ix)  postup na ústne finále Helga Pedersen Moot Court Competition 2022 do Štrasburgu 

(druhýkrát v histórií PraF UK, prvýkrát od akademického roku 2016/17, zo 7. 

postupového miesta ako najlepšieho umiestnenia slovenského tímu v histórií súťaže), 

PraF UK naďalej ostáva jedinou fakultou v SR, ktorá postúpila do ústneho finále tejto 

súťaže od jej vzniku pred desiatimi rokmi). 

x)  po prvýkrát mala PraF UK svojich rezprezentantov na ďalšom prestížnom moot courte 

– Telders International Law Moot Court Competition, organizovanom Leidenskou 

Univerzitou. 
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c) oceňuje zvýšenie periodicity anketového hodnotenia pedagógov študentmi a s potešením 

konštatuje, že anketové hodnotenie nepoukázalo na žiadne zásadnejšie systémové 

nedostatky a identifikované nedostatky boli riešiteľné na úrovni jednotlivých katedier 

a ústavov 

d) oceňuje operatívnosť zásahu dekana, prodekana pre vzdelávaciu činnosť vedúcich a členov 

Katedry občianskeho práva a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

v súvislosti nastavením predmetu Aplikované občianske a pracovné právo ako aj ďalších 

predmetov v magisterskom študijnom programe 

e) opätovne vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov, aby  

 

i)  vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách a 

vykonanie tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka 

záznamu v zápisnici zo zasadnutia katedry alebo ústavu;x)  po prvýkrát mala PraF UK 

svojich rezprezentantov na ďalšom prestížnom moot courte – Telders International 

Law Moot Court Competition, organizovanom Leidenskou Univerzitou. 

ii)  vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj 

spôsob hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu 

prideľovaných kreditov; 

iii)  zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 

jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle 

fakulty; 

iv) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi 

jednotlivé predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili 

osobu zodpovednú za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

f) opätovne vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov a vysokoškolských učiteľov, aby 

 

i)  si vymieňali informácie svojich skúsenostiach v súvislosti so vzdelávacou činnosťou a 

navzájom sa inšpirovali;používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých 

predmetov, ako aj spôsob hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného 

predmetu a počtu prideľovaných kreditov; 

ii)    úzko spolupracovali pri príprave predmetov, ktoré spolu súvisia alebo nadväzujú, aby sa 

predchádzalo duplicitám alebo nepokrytiu určitej relevantnej problematiky;  

 

g) opätovne vyzýva vysokoškolských učiteľov na systematické budovanie a zlepšovanie 

cieľavedome vybudovanej štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického 

cieľa v rámci prednášok a seminárov; 

h) opätovne pripomína a zdôrazňuje, že 

 

i)  je nevyhnutné, aby boli študenti vopred zrozumiteľne a transparentne informovaní o 

podmienkach absolvovania predmetov, vrátane priebežného hodnotenia, 

ii)   semináre musia byť zamerané na získanie vedomostí a zručností, a preto musia mať 

cieľavedome vybudovanú štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického 

cieľa; 
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iii)  je potrebná lepšia koordinácia medzi vysokoškolskými učiteľmi pri výučbe predmetov 

spoločne realizovanými viacerými pracoviskami; 

iv) aplikované predmety sú základným kameňom reformovaného magisterského 

programu; 

v)   je potrebné dbať na dodržiavanie primeranosti časovej náročnosti predmetov, ako aj 

spôsobu hodnotenia, vo vzťahu k cieľom vzdelávania podľa informačného listu daného 

predmetu a počtu kreditov za daný predmet 

i) vyzýva dekana PraF UK, aby v spolupráci s Radou pre kvalitu PraF UK zabezpečil 

presadzovanie zásad uvedených v písmene e) až h). 

 

Návrh uznesenia č. 11: (k bodu č. 10 programu zasadnutia): Hodnotenie vedecko-výskumnej 

činnosti a doktorandské štúdium 

 

Hlasovanie č. 11: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:              39 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 11: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedecko-

výskumnú činnosť a doktorandské štúdium za rok 2021 na fakulte: 

 

Vedecká rada PraF UK:  

a) berie na vedomie, že štruktúra hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte 

zodpovedá štruktúre Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024 (ďalej len „Zámer PraF UK“) a súčasne 

koreluje s Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave. 

b) k časti II Zámeru PraF UK, ktorá uvádza úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje 

postupné plnenie úloh, predovšetkým publikovanie v karentovaných časopisoch a 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS. V roku 2021 sa nám 

podarilo vyprodukovať celkovo 30 publikácií v zahraničných i domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS 27 a Current Contect Connect 3. 

Uvedené predstavuje pokles voči minulému roku, keď v týchto databázach bolo celkovo 

publikovaných 40 výstupov. 

c)  súčasne k časti 1.3.1 Zámeru PraF UK konštatuje, že sme schopní zintenzívniť i 

internacionalizáciu (tu je síce badať limitovanosť finančnými prostriedkami, no uvedené 
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nesmie brániť v tých oblastiach, kde je možné uskutočňovanie napĺňania tohto cieľa), 

predovšetkým v snahe nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín 

východnej a južnej Európy či Ázie, pričom daná spolupráca by sa mohla prejaviť 

predovšetkým tým, že sa budú konať a organizovať spoločné vedecké podujatia, výstupy a 

spoločné publikácie, ako aj výskumné projekty či vzájomné študijne výmeny pedagógov 

aštudentov. Zároveň by bolo potrebné sa pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu s univerzitami 

z krajín západnej Európy a Severnej Ameriky. 

d)  konštatuje, že fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou pre kvalitu vedy a 

doktorandského štúdia PraF UK zriadenou v roku 2019 a vyberá najhodnotnejšie vedecké 

diela na fakulte, zároveň tento orgán má napomáhať smerovaniu vedecko-výskumnej 

činnosti na PraF UK.  

e)  v súvislosti so Zámerom UK a Zámerom PraF UK z hľadiska Zámeru UK sa fakulty v oblasti 

hlavných smerov orientácie a podpory výskumu na UK týkajú oblasti spoločenských výziev 

a ľudských práv a environmentálna medicína v časti ochrany a udržateľnosti životného 

prostredia, pričom výskum v týchto oblastiach PraF UK realizuje.  

f)  v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava na 

oblasť spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so Zámerom 

UK zdôrazňuje, aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti udržateľnosti 

životného prostredia a medziodborových výskumných programov.  

g)  Zámer UK predpokladá vytváranie miesta excelentnej vedecko-výskumnej činnosti, pričom 

uvádza potrebu zamerania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch. 

Vedecká rada PraF UK konštatuje, že publikačná činnosť fakulty za rok 2021 sa zhoduje so 

Zámerom UK, ako aj Zámerom PraF UK v časti orientovania sa na publikovanie v 

renomovaných vedeckých časopisoch, a to aj so zohľadnením osobitosti práva ako 

spoločenskovednej disciplíny.  

h)  konštatuje, že v roku 2021 fakulta zaznamenala pokles v publikačnej činnosti (celkovo ide o 

879 publikácií oproti minuloročným 1014 publikáciám). Pokles bol zaznamenaný aj v počte 

článkov v karentovaných časopisoch a časopisoch indexovaných v databázach Scopus a 

Web of Science, v ktorých v roku 2021 PraF UK publikovala 30 výstupov, oproti 40 

výstupom v roku 2020 (stav k máju 2022). Preto je potrebné vyhodnotiť, aké faktory tento 

vývoj spôsobili a prijať opravné opatrenia. Hoci v počte výstupov publikačnej činnosti 

fakulta zaznamenala pokles, v počte evidovaných ohlasov nastal nárast. V roku 2021 počet 

stúpol na 1499 ohlasov, pričom v roku 2020 bolo evidovaných ohlasov 1392.  

i)  konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry 

Najvyššieho súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v 

Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.  

j) víta poskytovanie nových doktorandských študijných programov (rímske právo, kánonické 

právo a právo Európskej únie). Celkovo má fakulta jedenásť akreditovaných odborov 

doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme štúdia. Uvedené korešponduje s cieľmi 

vymedzenými v Zámere PraF UK, kde cieľom fakulty je postupné získanie akreditácie na 

doktorandské štúdium, ako aj na habilitačné a inauguračné konanie na všetky právnické 

odbory.  

k) oceňuje úspešné zorganizovanie siedmeho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 

Bratislavské právnické fórum 2021, ktorú Právnická fakulta organizovala v spolupráci s 
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Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Ústrednou témou 

témou plenárneho zasadania bolo „Právo v kríze a kríza v práve“. Po plenárnom zasadnutí 

konferencie nasledovali paralelné rokovania v odborných sekciách, ktorých v roku 2021 

bolo 18. Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 221 účastníkov. Konferenciu je možné aj tento 

rok hodnotiť veľmi pozitívne, z hľadiska odborného, obsahového, ako aj rozsahového.  

l) oceňuje, že v súlade so Zámerom PraF UK sa jednotlivé študijné programy doktorandského 

štúdia v študijnej časti posilnili v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy so 

zameraním na právnu metodológiu, ako aj z hľadiska metodológie pedagogického procesu 

so zameraním na výučbu v online priestore, ako aj to, že sa navýšil počet školiteľov, keďže v 

roku 2021 sa habilitovali viacerí akademickí zamestnanci PraF UK.  

m)  víta, že PraF UK uzavrela so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva Rámcovú 

dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandských 

študijných programov v študijnom odbore 30. právo podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako aj skutočnosť, že v akademickom roku 2020/2021 boli v rámci uvedenej spolupráce 

prijatí na denné štúdium na PraF UK traja doktorandi: dvaja na študijný program obchodné 

a finančné právo a jeden na študijný program ústavné právo, na akademický rok 2021/2022 

bola na základe rámcove dohody so SAV prijatá jedna doktorandka na študijný program 

Obchodné a finančné právo a jeden doktorand na študijný program Ústavné právo. 

 

Návrh uznesenia č. 12: (k bodu č. 10 programu zasadnutia):  Výročná správa o činnosti praF 

UK v Bratislave za rok 2021 

 

Hlasovanie č. 12: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:              39 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 12: 

 

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

vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2021 a ukladá dekanovi 

fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK 
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BOD 11)  Schválenie opisov odborov habilitačného a inaguračného konania 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 11) – Schválenie opisov odborov habilitačného 

a inauguračného konania. Uviedol, že máme 10 akreditovaných odborov HIK a v zmysle nových 

akreditačných štandardov ich musíme nanovo vymedziť opisom odborov HIK a upozornil, že sa 

v tomto prípade nehlasuje o garantoch a spolugarantoch, to vykoná akreditačná rada, ale hlasuje  

sa len o vymedzení opisov odborov habilitačného a inauguračného konania. Členovia VR PraF UK 

pritom dopredu dostali pomerne dlhý návrh uznesenia, ktorý obsahuje všetkých týchto 10 

vymedzení. Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu programu diskusiu, do ktorej sa 

nikto neprihlásil a tak následne 

dal hlasovať  o návrhu uznesenia č. 13 k bodu č. 11 v  tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

 

Hlasovanie č. 13: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:             38 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 13: 

 

Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje v rámci opisov 

odborov habilitačného konania a inauguračného konania vymedzenie odborov habilitačného 

konania a inauguračného konania doteraz akreditovaných a realizovanýchna PraF UK a to: 

 

 

1. Správne právo: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  
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Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Správne právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

Obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania „Správne právo“ zahŕňa nasledujúce 

segmenty právnej vedy v oblasti správneho práva (veda správneho práva) a vzdelávania v študijnom 

odbore právo a to najmä:  

- správne právo hmotné, všeobecná časť; správne právo procesné, všeobecná časť;  

- právo na spravodlivý proces a právo na dobrú správu; 

- teória organizácie a činnosti verejnej správy; 

- správne právo hmotné, osobitná časť zahŕňajúca právne inštitúty regulujúce jednotlivé 

odvetvia verejnej správy; 

- správne právo procesné, osobitná časť zahŕňajúca jednotlivé osobitné konania vo verejnej 

správe;  

- správne súdnictvo a iné formy kontroly verejnej správy; 

- administratívnoprávna zodpovednosť, správne trestanie a vzťah k trestnej zodpovednosti; 

- zodpovednosť za výkon verejnej správy;  

- vymožiteľnosť verejnoprávnych práv, právom chránených záujmov a povinností.  

 

Správne právo reguluje spoločenské vzťahy medzi spravujúcimi subjektami verejnej správy 

(osobitne orgánmi verejnej moci a orgánmi verejnej správy) na jednej strane a spravovanými 

subjektami na druhej strane. Spravovanými a spravujúcimi subjektami môžu byť najmä orgány 

verejnej správy, orgány samosprávy (územnej a záujmovej), fyzické osoby a právnické osoby.  

 

Pramene správneho práva majú zákonný a aj podzákonný charakter, sú veľmi špecifické a je ich 

veľké množstvo. Osobitnú pozornosť vyžadujú pramene práva obecnej a regionálnej samosprávy. 

Vnútroštátne správne právo sa musí vysporiadať aj so správnym právom Európskej únie, ako aj so 

správnym právom nad rámec Európskej únie.  

Objektom skúmania správneho práva sú najmä spoločenské verejnoprávne vzťahy, ktoré v 

rozhodujúcej miere zabezpečujú verejný záujem v činnosti orgánov verejnej správy, územnej a 

záujmovej samosprávy, ako aj ďalších spravujúcich subjektov. Objektom skúmania správneho 

práva sú aj práva, právom chránené záujmy a povinnosti vo verejnej správe, ktorými disponujú 

fyzické osoby a právnické osoby. Objektom skúmania sú aj vnútorné organizačné vzťahy vo 

verejnej správe. 

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Správne právo“ zahŕňajú najmä vzťahy s 

verejnoprávnymi odvetviami, ako je ústavné právo, trestné právo, právo sociálneho 

zabezpečenia, civilné právo procesné, ako aj ďalšími právnymi odvetviami upravujúcimi 

procesnoprávne postupy, ktoré majú verejnoprávny charakter, a to bez ohľadu na to, či sa nimi 

realizujú práva vo verejnej sfére alebo súkromnej sfére.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  
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priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:  

Teória a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo 

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie 

Rímske právo 

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

2. Medzinárodné právo: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Medzinárodné právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

obsahované vymedzenie: 

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Medzinárodné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty 

v oblasti medzinárodného práva (vedy medzinárodného práva) a vzdelávania v študijnom odbore 

právo a to najmä:  

- medzinárodné právo verejné 

- medzinárodné právo súkromné  

- právo Európskej únie 

- právne poriadky iných integračných zoskupení  

- medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a základných slobôd, vrátane ochrany v rámci 

inštitucionálneho rámca Európskej únie  

- pôsobenie medzinárodného práva a práva Európskej únie na vnútroštátny právny poriadok, 

vrátane komparatívneho prístupu,  

- vzťah medzinárodného a práva Európskej únie k iným právnym odvetviam.  

 

Medzinárodné právo reguluje vzťahy medzi subjektmi s medzinárodnoprávnou subjektivitou 

(medzinárodné právo verejné, právo Európskej únie), ako aj vzťahy (s cudzím prvkom) medzi 

subjektmi súkromnoprávnej povahy (medzinárodné právo súkromné, právo Európskej únie).  
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Pramene medzinárodného práva môžu významne zasahovať do vnútroštátneho práva, 

predovšetkým prostredníctvom stanovenia práv a povinností pre fyzické a právnické osoby, pričom 

majú často prednosť pred právom vnútroštátnym. Nemenej významné sú v tomto zmysle aj pramene 

práva Európskej únie, ktoré sa výrazne podieľajú na celkovej podobe právneho poriadku Slovenskej 

republiky. Napokon, opomenúť nemožno ani súkromnoprávne vzťahy presahujúce hranice, ktorých 

počet neustále narastá v súvislosti s prehlbovaním spolupráce na medzinárodnej úrovni, ako aj úrovni 

Európskej únie.  

 

Objektom skúmania práva Európskej únie sú vzťahy vytvorené Parížskou zmluvou, Rímskymi 

zmluvami a ich následnými novelami, vrátane Lisabonskej zmluvy, ktoré na základe inštitútov 

medzinárodného práva vytvorili osobitý právny poriadok nadnárodného charakteru.  

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Medzinárodné právo“ zahŕňajú najmä 

medzinárodné vzťahy, medzinárodný obchod, organizácia medzinárodných organizácií, vrátane 

procesných postupov uplatňovania medzinárodného práva týmito organizáciami.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

3. Trestné právo:  

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Trestné právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  
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obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Trestné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti trestného práva (vedy trestného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä: 

- trestné právo hmotné 

- trestné právo procesné  

- európske trestné právo  

- medzinárodné trestné právo  

- kriminalistika v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom 

- kriminológia v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom  

- penológia v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom  

- znalecká činnosť v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom  

- forenzné disciplíny súvisiace s trestným právom (súdne lekárstvo, súdne inžinierstvo, súdna 

psychológia, súdna psychiatria a pod.) v rozsahu priamych súvislostí s trestným právom.  

 

Trestné právo hmotné upravuje základy trestnej zodpovednosti, okolnosti vylučujúce trestnú 

zodpovednosť, systém sankcií, trestné činy, zánik trestnosti činu a iné súvisiace aspekty 

vyvodzovania trestnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu. Je základom pre akékoľvek ďalšie 

štúdium iných trestnoprávnych disciplín a trestnoprávnych aspektov a je nevyhnutným 

predpokladom aplikácie aj trestného práva procesného.  

 

Trestné právo procesné je aplikačným nástrojom trestného práva hmotného, je jedinou možnosťou 

uplatnenia trestného práva hmotného v praxi, preto je neoddeliteľnou súčasťou vedného odboru 

trestného práva a jeho poznaním sa komplementárne dopĺňa základný rámec trestnoprávnych 

vedomostí.  

 

V dnešnej dobe za súčasného členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je nemysliteľné 

nezačleňovať do základných teoretických vedomostí aj prvky Európskeho práva a Európskeho 

trestného práva, ktoré v súčasnosti významnou mierou ovplyvňuje národné trestné právo a zasahuje 

ako do hmotnoprávnej, tak aj procesnoprávnej oblasti. V posledných rokoch popri iných odvetviach 

práva nado búda na dôležitosti práve trestné právo, ktoré bolo v rámci EÚ nedostatočne rozvíjané v 

minulosti a práve v posledných rokoch badáme trend dobehnúť tento nedostatok, preto predstavuje 

Európske trestné právo dynamicky sa rozvíjajúci celok, ktorý je aktuálne na vzostupe.  

 

Medzinárodné trestné právo má takisto stále miesto v modrenom trestnom práve, pretože 

predstavuje najmä aspekt zodpovednosti fyzických osôb za trestné činy medzinárodného rozmeru, 

najmä vojnové trestné činy, trestné činy proti ľudskosti a proti mieru. História 20. i 21. storočia nás 

stále znova utvrdzuje o dôležitosti tejto časti trestného práva, kedy sa vojnové konflikty nevyhýbajú 

ani európskemu kontinentu a moderným a civilizovaným krajinám.  

 

Kriminalistika a kriminológia predstavujú disciplíny, ktoré dotvárajú a prehlbujú rámec 

trestnoprávneho poznania. V rámci kriminalistiky je potrebné poznať postupy pri vyšetrovaní 

trestných činov a zvyšovať tak úspešnosť a spoľahlivosť trestného konania. V rámci kriminológie sa 
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zasa poznaním páchateľa a obete a kriminality ako takej zvyšujú šance na zabránenie recidívy, na 

úspešnosť prevencie a na celkové znižovanie kriminality.  

 

Nemožno zabúdať ani na penológiu, ktorá poznaním výkonu trestu, jeho princípov a zásada a 

špecifických vzťahov vznikajúcich pri výkonoch trestov zvyšuje efektivitu pôsobenia trestného práva v 

spoločnosti.  

 

Znalecká činnosť a forenzné disciplíny sú potrebné pre celkovú úspešnosť trestného konania a sú 

neoddeliteľnou súčasťou aplikácie vyšetrovacích metód a dôkazných prostriedkov, čím nemožno tieto 

disciplíny oddeliť od celkového poznania trestného práva a nemožno ich pri najvyšších vedecko-

pedagogických schopnostiach opomenúť.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:  

- Teória a dejiny štátu a práva 

-  Ústavné právo  

- Správne právo  

- Pracovné právo  

- Trestné právo  

- Medzinárodné právo  

- Právo Európskej únie  

- Rímske právo  

- Obchodné a finančné právo  

- Občianske právo  

- Kánonické právo 

 

4. Občianske právo: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Občianske právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Občianske právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti občianskeho práva (vedy občianskeho práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to 

najmä:  
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- občianske právo hmotné 

- občianske právo procesné 

- rodinné právo  

- právo duševného vlastníctva  

 

ianske právo hmotné upravuje základné, vo viacerých právnych odvetviach aplikovateľné inštitúty, 

vecné práva, dedenie, zodpovednosť za škodu a za vydanie bezdôvodného obohatenia a 

záväzkovoprávne vzťahy. Je základom aj pre štúdium iných súkromnoprávnych odvetví a je 

nevyhnutným predpokladom pre aplikáciu občianskeho práva procesného.  

 

Rodinné právo upravuje všetky dôležité otázky súvisiace s rodinou, jej riadnym fungovaním a 

zabezpečením priaznivých podmienok pre vývoj zdravého jedinca, nevynímajúc náhradné 

rodinnoprávne vzťahy.  

 

Občianske právo procesné upravujúce priebeh konania na súde v členení na základné a exekučné 

konanie je častým a v niektorých prípadoch nevyhnutným aplikačným nástrojom občianskeho práva 

hmotného a rodinného práva, preto je neoddeliteľnou súčasťou vedného odboru občianske právo a 

jeho poznaním sa komplementárne dopĺňa základný rámec občianskoprávnych vedomostí.  

 

Právo duševného vlastníctva zahŕňa predovšetkým autorské právo a práva súvisiace s autorským 

právom a práva priemyselného vlastníctva. 

 

Z dôvodu členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je nevyhnutné začleňovať do základných 

teoretických vedomostí aj prvky európskeho práva, ktoré v súčasnosti významnou mierou ovplyvňuje 

národné občianske právo a zasahuje ako do hmotnoprávnej oblasti (napr. oblasť ochrany 

spotrebiteľa, najlepší záujem dieťaťa, právo duševného vlastníctva), tak aj do procesnoprávnej 

oblasti (napr. garancia práva na spravodlivý súdny proces, kolektívne žaloby). Rovnako tiež prvky 

medzinárodné práva (Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd, Dohovor o právach 

dieťaťa).  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  
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Kánonické právo 

 

 

5. Obchodné a finančné právo: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Obchodné a finančné právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Obchodné a finančné právo“ v kontexte oblasti 

právnej vedy, právneho odvetvia i pedagogickej disciplíny v študijnom odbore právo obsahuje v časti 

akcentujúcej obchodné právo výsek súkromného a verejného práva, s väzbami na súvisiace právne 

odvetvia, ktorého predmetom sú vzťahy vznikajúce pri obchodovaní alebo vzťahy s nimi súvisiace. 

Základom týchto vzťahov je požiadavka na profesionálne správanie subjektov so statusom 

podnikateľov, premietnutá do štandardov s možnosťou ex post vyhodnocovania a aprobované 

podstupovanie rizika pri podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku v podnikaní. Vedecké 

skúmanie obchodného práva predstavuje tvorivú činnosť zameranú na usporiadanie poznatkov o 

obchodnom práve, o princípoch, zásadách a pravidlách, ktorými sa odlišuje od všeobecného práva 

súkromného, o hodnotách chránených obchodným právom a cieľoch, ktoré sa ním presadzujú vo 

všetkých spôsoboch aplikácie noriem obchodného práva. Obchodné právo je subsystémom - 

špeciálnym súkromným právom, ktoré sa zakladá na a vychádza zo všeobecného práva súkromného 

a prostredníctvom svojich osobitných vlastností (profesionalita, aprobácia rizikového správania sa za 

účelom dosahovania zisku) sa z neho čiastočne vyčleňuje. Významné interakcie má obchodné právo k 

iným subsystémami súkromného práva, ako sú právo cenných papierov, právo duševného 

vlastníctva, pracovné právo. Prostredníctvom práva medzinárodného obchodu má významné 

interakcie s medzinárodným právom súkromným a procesným a zameriava sa aj na uplatňovanie 

princípov a zásad lex mercatorium vo vnútroštátnom a cezhraničnom obchode. Obchodné právo 

obsahuje aj normy procesno-právneho charakteru (nároky z nekalej súťaže, určovanie neplatnosti 

rozhodnutí orgánov spoločností), resp. normy hmotnoprávneho charakteru s významným procesným 

významom (ustaľovanie ušlého zisku, inštitúty insolvenčného práva) a vo významnej miere aj 

aplikácia právnych noriem rozhodcovského konania, ktoré je charakteristické pre obchodné právo. 

Obchodné právo, osobitne v časti práva obchodných spoločností, absorbuje do právnych noriem 

právo EÚ preberaním cieľov relevantných smerníc a ich legislatívnym vyjadrením a je organicky 

prepojené s priamo záväznými legislatívnymi aktmi EÚ interpretovanými najmä SD EÚ, ale aj inými 

kompetentnými autoritami, pričom reflektuje aj na alternatívne spôsoby harmonizácie právnych 

poriadkov členských štátov EÚ (napr. EMCA). Obchodné právo s ťažiskovým zameraním na 

obchodovanie je ovplyvňované vývojom spôsobov a foriem obchodovania (e-commerce, digitalizácia, 
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verejné obstarávanie) v rámci trhového prostredia (regulácia súťažného práva), preto sa v jeho rámci 

skúmajú aj zásahy verejnej moci do podnikania a stanovujú sa obmedzenia zásahov štátu do slobody 

podnikania (interakcie s ústavným právom, správnym právom, trestným právom).  

 

Z vyššie uvedeného opisu vyplýva zameranie najmä na:  

- Status podnikateľov, druhy a formy,  

- Ťažiskové inštitúty (Obchodný register, obchodné meno, sídlo, zaväzovanie)  

- Interakcia s insolvenčným právom, verejným obstarávaním, medzinárodným obchodom, 

MPSaP, ústavným právom, správnym právom, trestným právom 

- Právo hospodárskej súťaže  

- Rozhodcovské konanie  

- Právo cenných papierov  

- Právo duševného vlastníctva (osobitne práva z priemyselného vlastníctva) - Zmluvné právo 

B2B, B2G  

- právo Európskej únie v relevantnom kontexte 

- právne poriadky iných integračných zoskupení v relevantnom kontexte  

 

V časti akcentujúcej finančné právo zahŕňa odbor habilitačného a inauguračného konania 

„Obchodné a finančné právo“ nasledujúce segmenty v oblasti finančného práva (vedy finančného 

práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä:  

- právo verejných rozpočtov, finančnej kontroly a rozpočtovej zodpovednosti  

- menové právo a devízové právo  

- colné právo  

- daňové a poplatkové právo 

- právo finančného trhu (vrátane súvisiacich otázok, ako napríklad ochrana pred legalizáciou 

príjmu z trestnej činnosti v rozsahu, v akom sa dotýkajú pôsobenia regulovaných subjektov 

finančného trhu)  

 

Finančné právo reguluje vzťahy medzi subjektmi v rámci rôznorodého penza oblastí, ktorých 

prepájajúcim prvkom je naviazanie na verejné rozpočty.  

 

Rôznorodosť oblastí úpravy determinuje aj značnú roztrieštenosť právnej úpravy do noriem rôznej 

právnej sily, pričom tu existuje aj nezanedbateľný presah s ústavným právom a medzinárodným 

právom verejným.  

 

Vo viacerých pododvetviach finančného práva je tiež významná determinácia právom Európskej únie, 

osobitne vo vymedzených oblastiach ako je regulácia finančného trhu, daní, cla a jednotnej meny. V 

týchto oblastiach je významným znakom aj zvýšená spolupráca medzi príslušnými orgánmi 

Európskej únie a Členských štátov, ale aj Členských štátov navzájom.  

 

V rámci oblasti rozpočtovania je táto spolupráca viditeľná na mechanizmoch fiskálnej koordinácie a 

sieti inštitúcií zabezpečujúcich ich efektívne vynucovanie. V rámci daňového práva je predmetom 

skúmania narastajúca prepojenosť daňových systémov jednotlivých štátov determinovaná tak  
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priamymi harmonizačnými snahami, ako aj dobrovoľnou koordináciou v rámci širších zoskupení 

(OECD, OSN). To osobitne v daňovej oblasti naznačuje trend ústupu od bilateralizmu smerom k 

multilateralizmu.  

 

V práve finančného trhu má osobitný význam aplikácia jednotného európskeho pasu ako 

harmonizovaného povolenia pre výkon činnosti regulovaných subjektov na finančnom trhu a 

harmonizácia požiadaviek v Európskom hospodárskom priestore na jeho uplatňovanie, s cieľom 

dosahovania jednotného trhu.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo 

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

6. Pracovné právo:  

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Pracovné právo 

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Pracovné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti pracovného práva (vedy pracovného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to 

najmä:  

- Pracovné právo 

- Právo sociálneho zabezpečenia  
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- Zdravotné právo  

- vzťah pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia k iným právnym odvetviam 

právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä k občianskemu právu a správnemu právu,  

-  vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a medzinárodného práva  

- vzťah pracovného práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie  

- vzťah pracovného práva k iným spoločenskovedným disciplínam, najmä sociológii, 

psychológii a ekonomickým vedám  

 

Pracovné právo reguluje spoločenské vzťahy pri realizácii závislej práce, týkajúce sa najmä ochrany 

subjektov pracovnoprávnych vzťahov, organizácie a regulácie pracovnoprávnych vzťahov, kontroly 

dodržiavania práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ako aj fungovania orgánov 

štátu s pôsobnosťou pre pracovnoprávne vzťahy. Základnou úlohou pracovného práva v kontexte 

súčasného hospodárskeho poriadku Európy a sveta je optimalizácia vzťahu medzi výrobnými 

faktormi práce a kapitálu tak, aby tento vzťah zodpovedal potrebám kapitálu a súčasne nebol v 

rozpore s ľudskou dôstojnosťou zamestnancov.  

 

Objektom skúmania Pracovného práva je oblasť individuálneho pracovného práva a oblasť 

kolektívneho pracovného práva. Treťou oblasťou, ktorá prislúcha do predmetu pracovného práva, je 

právna úprava služieb zamestnanosti. Oblasť individuálneho pracovného práva tvoria individuálne 

vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom vznikajúce pri výkone závislej práce. Druhou 

oblasťou predmetu pracovného práva je kolektívne pracovné právo, ktoré pôsobí vo vzťahu k 

individuálnemu pracovnému právu ako ochranný mechanizmus. Zahrňuje právne vzťahy medzi 

zástupcami zamestnancov, príp. ich združeniami a zamestnávateľom. Treťou oblasťou prislúchajúcou 

do predmetu pracovného práva je právna úprava služieb zamestnanosti, t.j. vzťahov, ktoré vznikajú 

pri realizácii práva fyzických osôb na prácu. Aj vzťahy vznikajúce najmä medzi fyzickými osobami a 

príslušnými úradmi práce ako aj vzťahy vznikajúce medzi príslušnými úradmi práce a 

zamestnávateľmi sú pracovnoprávnymi vzťahmi, aj keď majú verejnoprávny charakter.  

 

Pracovné právo ako samostatné odvetvie právneho poriadku, ktoré je výnimočné svojou hybridnou 

povahou, tvorenou súkromnoprávnymi i verejnoprávnymi prvkami, je výnimočné aj vo výpočte a 

definícii jeho formálnych prameňov. Patria sem normatívne právne akty; kolektívne zmluvy; 

vnútropodnikové normatívne akty; technické normy; dobré mravy; medzinárodne zmluvy; právne 

záväzné akty Európskej únie.  

 

Predmet skúmania sú pracovnoprávne inštitúty iných krajín (predovšetkým členských štátoch 

Európskej únie a Rady Európy), ako aj ich realizácia v aplikačnej praxi. Komparatívne skúmanie 

právnej úpravy, ako realizácie pracovnoprávnych inštitútov umožňuje navrhovanie vhodných riešení 

pre právnu reguláciu týchto vzťahov aj v rámci vnútroštátnej úpravy Slovenskej republiky. Pracovné 

právo je živý odbor, ktorý azda najviac ovplyvňujú spoločenské zmeny. Prepojenie akademického 

prostredia a aplikačnej praxe je nevyhnutných predpokladom správneho a želaného fungovania trhu 

práce.  
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Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Pracovné právo“ vrátane práva sociálneho 

zabezpečenia a zdravotného práva zahŕňajú najmä občianske právo, správne právo, psychológiu, 

politológiu či sociológiu, ako aj ekonomické vedy.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

7. Rímske právo:  

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Rímske právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

Obsahové vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Rímske právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti rímskeho práva (vedy rímskeho práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä: 

- Rímske verejné právo (pramene; trestné právo; štátne zriadenie a správa) 

- Rímske súkromné právo (pramene; osobné a rodinné právo; vecné právo; záväzkové právo; 

dedičské právo; procesné právo; civilné a prétorské právo; ius gentium)  

- myšlienkové a dogmatické pôsobenie rímskeho práva na právne poriadky európskych štátov v 

súčasnosti, vrátane Slovenska (doktrinálna inšpirácia),  

-  recepcia rímskeho práva v kontinentálnej Európe v stredoveku  

-  rímske právo a jeho miesto v právnych dejinách a prepojenie s teóriou práva a právnou 

filozofiou.  
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Rímske právo je právnodogmatickou a právnohistorickou disciplínou. Jeho predmetom je (bola) 

úprava spoločenských vzťahov v rôznych oblastiach (majetkové, osobné, trestné) medzi rímskymi 

občanmi ako dôsledok vtedy uplatňovaného princípy personality. Rozvoju medzinárodných vzťahov 

prospelo vytvorenie úradu cudzineckého prétora, ktorý mal kompetenciu rozhodovať vzťahy s cudzím 

prvkom. Obsahová úprava rímskeho práva a jeho inštitútov sa vo vývoji menila a záverečnú podobu 

získalo v období panovania cisára Justiniána (6. storočie). Právna romanistika považuje toto obdobie 

za posledné, ktoré je predmetom neskoršieho vedeckého skúmania rímskeho práva ako vedeckej a 

pedagogickej disciplíny v rámci univerzitného vzdelávania.  

 

Pramene rímskeho práva majú rôznorodý charakter. Patria k nim obyčaje (mravy predkov), kráľovské 

zákony, uznesenia senátu, edikty magistrátov, právna veda a cisárske normy rôznej formy. V 

prameňoch neexistuje hierarchia, priorita je daná skôr obdobím, v ktorom ten-ktorý prameň 

prevažuje.  

 

Rímske súkromné právo upravovalo majetkové vzťahy absolútnej povahy (nadobúdanie vecných práv 

a držby, dedičskoprávne vzťahy), relatívnej podoby (záväzky s rôznymi dôvodmi vzniku), ďalej 

mocenské vzťahy v rímskej rodine (agnátska rodina a nakladanie s otrokmi) a iné osobné vzťahy 

(poručníctvo, opatrovníctvo, patronátny vzťah, manželstvo).  

 

Rímske verejné právo zahŕňa predovšetkým oblasť štátneho zriadenia, t.j. systému štátnych 

orgánov, ich kompetencií a okrem toho vzťahy, vznikajúce pri objasňovaní zločinov (crimina publica). 

Vývoj trestného práva prešiel mnohými zmenami a na rozvoj moderného (novovekého) trestného 

práva nemal taký výrazný vplyv. Mnohé trestnoprávne princípy sú však rímskoprávneho pôvodu, 

viaceré ale vznikli až v procese obnovenia výučby rímskeho práva na stredovekých univerzitách.  

 

Rímske procesné právo je kľúčom k pochopeniu rímskeho práva, najmä spôsobu jeho aplikácie. Je 

výrazom odlišného prístupu Rimanov k procesu tvorby a aplikácie práva. Rímske procesné právo nie 

je oddelené od materiálneho (hmotného, substanciálneho) práva tak ako je to bežné v modernom 

práve a dôsledku toho je kľúčovým inštitútom rímskeho práva pojem žaloba, t.j. formálny právny 

prostriedok na uplatňovanie konkrétneho (nie abstraktného) práva. Až justiniánske právo 

reformovalo proces do podoby, ktorá neskôr bola inšpiráciou pre kreovanie novovekého občianskeho 

procesu. Napriek tomu sa v niektorých krajinách zachoval procesný postup, veľmi blízky rímskemu 

právu, prípadne v nich procesné právo vychádza z podobných foriem ako právo rímske (Škótsko, San 

Marino).  

 

Rímske právo preukázalo svoju životaschopnosť, keďže sa v Európe začalo opätovne používať v 

právnej praxi od začiatku univerzitného vzdelávania v 11. storočí a potom nepretržite až do 19. 

storočia v rôznom geografickom priestore. Tomuto procesu sa hovorí recepcia, ktorá mala v rôznych 

krajinách rôznu podobu. Rímske právo, najmä súkromné, vplývalo na proces kodifikácie novodobých 

veľkých občianskych zákonníkov (Code Civil, ABGB, BGB), a ovplyvňovalo aj proces tvorby 

súkromného práva v medzivojnovej ČSR.  

Napriek výraznému odklonu od doktrinálneho dedičstva rímskeho práva pri prijímaní Občianskeho 

zákonníka v roku 1950, sa opätovne nadviazalo na mnohé rímskoprávne princípy a inštitúty pri 
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tvorbe Občianskeho zákonníka v roku 1964 a vo väčšej miere po roku 1989 pri novelizácii súkromného 

práva na Slovensku. Najvýraznejšie sa preberanie rímskoprávneho dedičstva, resp. jeho 

doktrinálneho a dogmatického odkazu prejavilo v aplikácii určitých princípov, ktorých jedinečná 

logická stavba, prameniaca často z oblasti prirodzeného práva je tak výrazne argumentačne silná, že 

bez nich by právo vo významnej miere bolo ochudobnené o rozmer spravodlivosti a slušnosti.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:  

Teória a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

8. Kánonické právo: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

 

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Kánonické právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

Obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Kánonické právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti kánonického práva (vedy kánonického práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to 

najmä: 

- dejiny kánonického práva;  

-  teória kánonického práva; 

-  hierarchické usporiadanie Katolíckej cirkvi; 

-  východné katolícke kánonické právo a jeho vzťahy k právu Latinskej cirkvi;  
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-  kánonické trestné právo; 

-  kánonické procesné právo; 

-  manželské kánonické právo; 

-  magisteriálne a posväcovacie právo; 

-  konkordátne právo.  

 

Kánonické právo predstavuje právny systém Katolíckej cirkvi, ktorá je s viac ako miliardou členov 

najväčšou svetovou organizáciou. Definovať ho možno ako súhrn noriem vydaných alebo 

potvrdených kompetentnou cirkevnou autoritou, s cieľom náležite usporiadať život cirkevného 

spoločenstva, chrániť ho, ako aj zabezpečovať práva a vynucovať povinnosti veriacich.  

 

Niektoré pramene kánonického práva majú významné presahy aj do vnútroštátneho práva 

jednotlivých krajín. Na mysli máme najmä pramene konkordátneho práva, ktoré má prednosť pred 

univerzálnym kánonickým právom, zatiaľ čo jeho miesto v hierachii prameňov toho-ktorého štátu 

určuje vnútroštátne zákonodarstvo. Tieto pramene významne vplývajú i na ďalšiu tvorbu 

vnútroštátneho práva, poskytujúc mu nielen limity, ale tiež hodnotovú garanciu, a to nielen pri tvorbe 

konfesného zákonodarstva.  

 

Objektom skúmania Kánonického práva sú vzťahy medzi cirkevnými autoritami Katolíckej cirkvi, 

vzťahy medzi cirkevnými orgánmi a jednotlivými členmi Cirkvi, vzťahy medzi jednotlivými veriacimi a 

vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a štátmi, prípadne inými subjektmi medzinárodného práva 

verejného.  

 

Interdisciplinárne vzťahy možno v rámci odboru Kánonické právo reflektovať najmä pri nachádzaní 

základov moderného (najmä verejného) sekulárneho práva v kánonickoprávnych normách, 

inštitútoch či zásadách, ako aj pri medzinárodných vzťahoch rozvíjaných Apoštolskou stolicou ako 

subjektom medzinárodného práva verejného.  

 

Udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

Priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva 

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 
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9. Ústavné právo:  

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Ústavné právo  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  

 

obsahované vymedzenie: 

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Ústavné právo“ zahŕňa nasledujúce segmenty v 

oblasti ústavného práva (vedy ústavného práva) a vzdelávania v študijnom odbore právo a to najmä: 

- Štátoveda v právnom kontexte  

- ústavné právo Slovenskej republiky  

-  vzťah ústavného práva k iným právnym odvetviam právneho poriadku Slovenskej republiky, 

najmä k správnemu právu a trestnému právu  

-  vzťah ústavného práva Slovenskej republiky a medzinárodného práva  

-  vzťah ústavného práva Slovenskej republiky a práva Európskej únie  

-  medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv a základných slobôd  

-  komparatívne ústavné právo (porovnávanie ústavných systémov a ich jednotlivých inštitútov 

v rôznych štátoch, s dôrazom na štáty založené na princípoch demokracie a právneho štátu, 

kam patria najmä členské štáty Európskej únie a Rady Európy)  

-  vzťah ústavného práva k iným spoločenskovedným disciplínam, najmä politológii  

 

Ústavné právo reguluje najvýznamnejšie spoločenské vzťahy vo vnútri štátu, týkajúce sa najmä 

organizácie a fungovania verejnej moci (problematika deľby a zodpovednosti moci) a základov 

vzťahu medzi verejnou mocou a jednotlivcom (problematika základných práv a slobôd).  

 

Objektom skúmania Ústavného práva je organizácia a fungovanie verejnej moci vo vnútri štátu, 

najmä deľba moci na horizontálnej úrovni (forma vlády) i vertikálnej úrovni (štátne zriadenie). 

Konkrétne ide osobitne o kreáciu najvyšších štátnych orgánov Slovenskej republiky (Národná rada, 

prezident, vláda či Ústavný súd), ich právomoci, pôsobnosť a vzájomné vzťahy. Taktiež ide aj o 

otázky spojené s existenciou a fungovaním priamej demokracie. Predmetom skúmania je však aj 

štátny režim, konkrétne rôzne metódy výkonu verejnej moci, ktoré štátny režim definujú.  

 

Z hľadiska prameňov sú, popri Ústave Slovenskej republiky ako právnom základe štátu, predmetom 

skúmania aj ústavné zákony, ďalšie vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné zmluvy vecne 

pokrývajúce matériu ústavného práva. Osobitné miesto však patrí rozhodovacej činnosti Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, ktorá interpretačne dotvára zo svojej podstaty veľmi všeobecný a vysoko 

abstraktný text ústavných noriem. Okrem rozhodovacej činnosti Ústavného súdu je, predovšetkým v 
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rámci skúmania vzťahov medzi verejnou mocou a jednotlivcom, predmetom skúmania aj 

rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Pozornosť je taktiež venovaná aj 

identifikácii a skúmaniu ústavných zvyklostí, ktoré rovnako predstavujú prameň ústavného práva, 

ktorý navyše stále viac naberá na význame.  

 

Predmet skúmania sú aj ústavné systémy a ich jednotlivé inštitúty (napr. sústava najvyšších štátnych 

orgánov či režim ochrany základných práv a slobôd) v iných štátoch, predovšetkým členských 

štátoch Európskej únie a Rady Európy. Komparatívne skúmanie ústavných systémov a ich 

jednotlivých inštitútov následne umožňuje navrhovanie vhodných riešení pre ústavný systém 

Slovenskej republiky, čím odbor „Ústavné právo“ súčasne zabezpečuje želané prepojenie 

akademického prostredia a právnej (a rovnako aj politickej) praxe.  

 

Interdisciplinárne vzťahy zohľadňované v rámci odboru „Ústavné právo“ zahŕňajú najmä teóriu 

práva, správne právo, trestné právo, štátovedu, politológiu či sociológiu.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa: Teória 

a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

10. Teória a dejiny štátu a práva: 

 

Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave  

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava  

Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865  

Názov fakulty: Právnická fakulta  

Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Teória a dejiny štátu a práva  

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:  
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obsahované vymedzenie:  

Odbor habilitačného a inauguračného konania „Teória a dejiny štátu a práva“ zahŕňa nasledujúce 

segmenty v oblasti teórie a dejín štátu a práva (vedy teórie a dejín štátu a práva) a vzdelávania v 

študijnom odbore právo a to najmä:  

- všeobecné otázky teórie práva  

- vývoj inštitútov súkromného práva a verejného práva  

- historický vývoj prameňov práva  

- normativita a pramene práva - historický vývoj medzinárodného práva verejného  

- škola prirodzeného práva, škola právneho pozitivizmu, sociologická škola práva, škola 

právneho marxizmu, škola práva a ekonómie  

- hodnoty a princípy v práve  

- metodológia právnej vedy  

- nové javy v oblasti práva a právneho myslenia – právna filozofia  

 

Teória a dejiny štátu a práva pozostáva ako odbor s viacerých častí, a to najmä z teórie práva, z dejín 

štátu a práva a právnej filozofie. Súčasťou odboru je vysoký stupeň orientácie - až expertíza v 

dejinách, ako aj v aktuálnych otázkach právnej a politickej filozofie, metodológii kvantitatívneho a 

kvalitatívneho právneho a právnofilozofického výskumu, ako aj vo vzťahoch teoreticky právnych 

disciplín k iným oblastiam humanitného a spoločeskovedného poznania. Oblasť zahŕňa témy v 

právnej filozofii a teórii; súvislosti medzi právom a morálnym presvedčením a úsudkami; povaha a 

základ zákonnej právomoci a povinnosti; otázky právnej interpretácie, argumentácie; problém 

právnej nespravodlivosti; a pojem zákonné práva, ale aj otázky z oblastí vzťahu práva a kognitívnych 

vied, neuroetiky a neuropráva a ich interpretácie z právnofilozofického ponímania spravodlivosti a 

práva.  

 

Dejiny štátu a práva, ktoré dnes poznáme tiež ako právne dejiny, sú skúmaním histórie právnych 

inštitútov a inštitúcií v závislosti od spoločenských zmien. Na jednej strane je predmetom poznávania 

najmä história štátu, ktorú môžeme poznať prostredníctvom histórie ústavného a sčasti aj histórie 

správneho práva, tiež je však predmetom skúmanie histórie trestného práva a jednotlivých častí 

súkromného práva. V tomto zmysle je možné pokladať právnu históriu za univerzálnu právnu 

disciplínu, ktorá sa zaoberá históriou všetkých právnych odvetví, pochopiteľne vrátane rímskeho 

práva. Pokiaľ sa právna história zaoberá dejinami právnych inštitútov a inštitúcií, musí ju do určitej 

miery zaujímať aj história spoločenských zmien, teda materiálnych prameňov práva. Súčasne právne 

dejiny musia zahŕňať aj históriu medzinárodného práva, teda (najmä) medzinárodného práva 

verejného.  

 

Teória práva ako prierezová vedná disciplína skúma a analyzuje kľúčovú právnu terminológiu, 

najzásadnejšie právne inštitúty, pramene práva, normotvorbu, právnu zodpovednosť, interpretáciu 

práva, argumentáciu v práve, právnu etiku a taktiež vzájomne komparuje rozdielne právne systémy. 

Okrem tradičných okruhov sa venuje i novým javom a problémom v práve akými sú kybernetická 

neposlušnosť, problematika justičných omylov, bioetické otázky, právna subjektivita non-humánnych 

entít, vzťah práva a umenia a mnohým ďalším témam. Teória práva pomáha pozitívnoprávnym 

disciplínam s vymedzením pojmologického a obsahového významu tradičných i nových pojmov a 
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právnych inštitútov. Okrem toho navrhuje i metódy zefektívnenia normotvorby, poukazuje na 

problémy typické pre vnútroštátne poriadky a navrhuje i efektívne riešenia týchto problémov.  

 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.)  

 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Právo  

V rámci študijného odboru Právo má PraF UK akreditované tieto študijné programy 3. stupňa:  

Teória a dejiny štátu a práva  

Ústavné právo  

Správne právo  

Pracovné právo  

Trestné právo  

Medzinárodné právo  

Právo Európskej únie  

Rímske právo  

Obchodné a finančné právo  

Občianske právo  

Kánonické právo 

 

 

BOD 12)  Iné návrhy na schválenie 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia 

b) zmena školiteľa v doktorandských študijných programoch 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 12, podbod a), b) a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

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

hlasovať. 

 

 

Hlasovanie č. 14: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:             39 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 
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Uznesenie č. 14: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:  

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych  skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia: 

 

Externý člen komisií: 

JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD – externý spolupracovník  

 

b)  zmena školiteľa v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: Mgr. Michal Bučko 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: pracovné právo 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 3. 

Téma dizertačnej práce: Výzvy pre sociálnu politiku v oblasti integrácie občanov tretích krajín 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

 

Doktorandka: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: pracovné právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 2. 

Téma dizertačnej práce: Ochrana zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v nemocniciach 

pred vybranými rizikovými faktormi pracovného prostredia 

Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. 

 

 

BOD 13)  

Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora 

 

 Predseda VR PraF UK otvoril bod 13) programu zasadnutia, schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. v odbore medzinárodné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 
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Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.   

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

republika 

 

Členovia:  

prof. Dr. Bernardo Cortese 

Pracovisko: Università degli Studi di Padova,  Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario (Univerzita v Padove, Katedra verejného, medzinárodného a komunitárneho práva), 

Padova, Talianska republika 

 

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek , DrSc.  

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

 

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika 

 

Oponenti:  

Prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana Almăşan  

Pracovisko: Universitatea din București, Facultatea de Drept (Univerzita v Bukurešti, Právnická 

fakulta), Bukurešť, Rumunsko 

 

prof. Dr. Csongor István Nagy, LL.M., Ph.D., S.J.D 

Pracovisko: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Univerzita v Segedíne, 

Fakulta práva a politických vied). Segedín, Maďarsko 

 

 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

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

republika 

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Procesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia. 

 

 

 Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inaluguračnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, 

DrSc., aby oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkom tajného ON-LINE hlasovania 

inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti, s výnimkou 

oponenta prof. Dr. Csongora Istvána Nagya, LL.M., PhD., S.J.D., DSc.:  

- Predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

- Členovia inauguračnej komisie: prof. Dr. Bernardo Cortese, prof. JUDr. PhDr. Michal 

Tomášek, DrSc., prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. 

- Oponenti: prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana Almăşan, prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD. 
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Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. skonštatoval, že hlasovania sa 

zúčastnilo 6 prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, nakoľko v priebehu rokovania 

VR PraF UK sa pripojil ešte  prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 7 z toho prítomných bolo  6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet 

záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.    

Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Predseda inaguračnej komisie odporučil schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za 

profesora v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 

Predseda VR PraF UK dal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi  

Strémymu a ten odovzdal slovo členovi inauguračnej komisie prof. Dr. Bernardovi Cortesovi, 

ktorý osobitne podporil vymenovanie doc. O. Blaža za profesora s poukazom na doterajšiu 

akademickú spoluprácu, ako aj víziou spolupráce v budúcnosti.   

Predseda VR PraF UK vyzval do diskusie ostatných prítomných členov VR PraF UK, avšak 

nikto sa do nej neprihlásil. Diskusiu teda uzavrel a vyzval na podprou konania. Ocenil prácu doc. 

Blaža ako prodekana pre  vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa a vyzval na hlasovanie o návrhu 

uznesenia č. 15 (k bodu č. 13 programu zasadnutia). 

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

celom priebehu konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) dodržaný postup 

ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 

Z.z. ako aj vnútorných predpisov UK a PraF UK, uchádzač splnil všetky podmienky na 

vymenovanie za profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na 

vymenovanie za profesora. 

 

Hlasovanie č. 15: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         41 

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:             36 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas        

 

Návrh bol prijatý. 

 

Nehlasovali: 4 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 
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Uznesenie č. 15: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

inauguračnom konaní o udelenie titulu profesor doc. JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, 

PhD. Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor. 

 

Po skončení hlasovania predseda VR PraF UK zablahoželal inaugurantovi a odovzdal mu 

slovo. 

Doc. Blažo sa poďakoval touto cestou za podporu predsedovi VR PraF UK, členom VR PraF 

UK, členom inauguračnej komisie i oponentom za to, že si našli čas na jeho inauguračné konanie. 

Poďakoval za podporu aj všetkým kolegom z Ústavu európskeho práva (osobitne doktorandom 

Mgr. Adamovi Máčajovi a Mgr. Sáre Kiššovej za pomoc pri príprave inauguračného spisu), ďalej 

menovite poďakoval aj predsedovi inauguračnej komisie prof. JUDr. Jánovi Svákovi za cenné rady 

a svojej rodine za trpezlivosť počas prípravy na inauguračné konanie. 

 Ku gratulácii sa postupne pridávali aj ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na 

inauguračnej prednáške. 

 

BOD 14)  Rôzne 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných členov VR PraF UK o najbližšom zasadnutí VR PraF 

UK, ktoré by sa malo konať najskôr v októbri, ak to situácia umožní, tak kontaktnou formou. 

O termíne zasadnutia budú členovia VR PraF UK včas informovaní e-mailom. 

Prítomný členovia VR PraF UK nemali k tomuto bodu programu žiadne návrhy a tak bol uzavretý. 

 

BOD 15)  Záver  

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

priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil o 17. 03 hod.. 

 

V Bratislave, dňa 23.06.2022 

 

 

 

       doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                predseda VR PraF UK 

 

 

 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

    predsedajúci časti zasadnutia VR PraF UK 

 

 

Zapísala: Nikoleta Hanáková 


