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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  06. októbra 2022 od  14.00 hod., 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v miestnosti Amfiteáter  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

Prítomní na začiatku zasadnutia:          34  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní na začiatku zasadnutia:    16  členov VR PraF UK   

 

V priebehu zasadnutia sa na zasadnutie dostavil člen  VR PraF UK:  doc. JUDr. Branislav Fábry, 

PhD. 

 

Prítomní na zasadnutí celkovo:          35  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní na zasadnutí celkovo:    15  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. Dodatok k  Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

 

3. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

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

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – inauguračná prednáška.  

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Štrkolec, PhD. – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore 

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

odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu  na udelenie titulu docent. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Elena Júdová, PhD. – Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho 

práva a právnej komunikácie, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 
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6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Yana Daudrikh, PhD. - Univerzita   

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

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Simona Heseková, PhD. - 

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

v odbore obchodné a finančné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Lucia Petríková, PhD. - Univerzita   

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a pracovného 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, 

PhD. - Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Jana Strémy, PhD. - Univerzita   

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

práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

11. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Radomír 

Jakab, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva a správneho práva,  v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 
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12. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,   Katedra   

rímskeho     práva,   kánonického  a    cirkevného  práva,   v   odbore kánonické  právo  

(odbor habilitačného  konania a  inauguračného konania,  pôvodný študijný odbor 3.4.12.) 

– schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky. 

 

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

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

právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – 

schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky. 

 

14. 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  zmeny člena inauguračnej komisie. 

Pôvodný člen inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Navrhovaný nový člen inauguračnej 

komisie: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.,  Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta. 

 

15. Schválenie návrhu na udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr.h.c.) 

sudcovi Ústavného súdu Českej republiky prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, CSc. 

 

16. Iné návrhy na schválenie: 

 

- doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia 

 

17. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

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

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

vymenovanie za profesorku. 

 

18. Rôzne 

 

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

 

Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skontroloval účasť členov VR PraF 

UK na zasadnutí VR PraF UK konanom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

v miestnosti Amfiteáter.  

Následne predseda VR PraF UK 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 34 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná  

- na začiatku zasadnutia nebol prítomný doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. (prišiel až 
počas inauguračnej prednášky doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD.) 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

- Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

      Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK: 

- JUDr. Tomáš Borec   

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

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

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

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

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

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

 

Spolu  celkový počet prítomných 35, z toho na začiatku zasadnutia  34. 

 

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

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

privítal všetkých jej prítomných členov. 

 

Následne na podnet predsedu VR PraF UK vedecká rada vzdala úctu minútou ticha za 

obete tragickej dopravnej nehody na zastávke Zochova a zo zosnulú kolegyňu a zosnulých  

kolegov, ktorí zomreli od konania ostatnej fyzicky kontaktnej vedeckej rady.  
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  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

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

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 doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prodekana 

doc. JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Hlasovania na zasadnutí VR PraF UK dňa 06.10.2022 

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 hlasujúcich: 34 

z toho: 

Za:             34 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

Uznesenie č. 1: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 06.10.2022 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte v  miestnosti Amfiteáter. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Počet hlasujúcich: 32 

z toho: 

Za:             32 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasy 

 

Hlasovania sa zdržali 2 členovia VR PraF UK (z 34 v tom čase prítomných) – skrutátori prodekan 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a prodekan doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.  

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č. 2: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané dňa 06.10.2022 na Univerzite Komenského v 
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Bratislave, Právnickej fakulte v  miestnosti Amfiteáter prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja 

Blaža, PhD. a prodekana doc. JUDr. Jozefa Andraška, PhD.  

 

BOD 2)  Dodatok k  Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

 

Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. otvoril diskusiu k tomuto bodu 

programu, vysvetlil, že ide o dodatok, ktorý aj na fyzicky kontqaktných vedeckých radách umožní 

on-line účasť členom inauguračných komisii a oponentov, v krajnom prípade aj samotného 

inauguranta, podobne sa bude postupovať aj v prípade habilitačných konaní. Dôvod je 

jednoznačný, počas pandémie COVID 19 sa spôsob online účasti rôznych členov komisii 

a oponentov z rôznych miest a rôznych štátov osvedčil, spružnil predmetné konania. Naproti 

tomu samotné zasadnutia VR PraF UK ostanú z hľadiska prítomnosti členov buď celé online alebo 

celé fyzicky kontaktné. Následne sa predseda VR PraF UK spýtal prítomných členov VR PraF UK, 

či majú k predmetnému materiálu nejaké návrhy. Žiadne návrhy neboli a tak diskusiu ukončil 

a vyzval prítomných členov na hlasovanie.  

 

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Počet hlasujúcich: 34 

z toho: 

Za:             34 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh  bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

Predseda VR PraF UK skonštatoval,  že návrh bol prijatý a je možné  ho realizovať v rámci 

inauguračného konania doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. Dôvodom je skutočnosť, že jeden 

z oponentov, prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD., je na jej inaguračnej prednáške zúčastnený on-line 

formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Porada a a najmä hlasovanie inauguračnej 

komisie bude preto prebiehať elektronicky. 

 

Uznesenie č. 3: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje Vnútorný 

predpis č. 7/2022 – Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou 

radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej 

rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 a Dodatku 

č. 2 

 

BOD 3)  Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a 

kriminológie, v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 
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pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 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 inaugurantku a skonštatoval, že je dostatočný počet prítomných členov 

inauguračnej komisie a oponentov, aby sa mohla konať inauguračná prednáška doc. Vráblovej.  

 

Následne predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.,     

predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Miroslavy 

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

a oponentov. 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – predseda komisie,  prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – člen 

komisie, prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. Ďalší člen komisie - prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD. je 

pripojený on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams od začiatku zasadnutia VR PraF UK.  

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.  

Oponentka prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. nebola prítomná, ospravedlnila sa z neúčasti. 

Jej oponentský posudok neskôr prečítal predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, 

PhD. 

  

Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. skonštatoval, že 

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

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

komisie zo dňa 28.07.2022 uchádzačka splnila kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu, vo 

všetkých kategóriách, v požadovanej  kvalite i početnosti. Inauguračná komisia vo svojom 

stanovisku zo dňa 28.07.2022 prijal záver, že uchádzačka o vedeckopedagogický titul „profesor“ 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá 

podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil 

pokračovať vo vymenúvacom (inauguračnom) konaní a vykonať inauguračnú prednášku.  

 

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t. j. 06.10.2022 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

 

Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. pred pristúpením 

k inauguračnej prednáške oboznámil prítomných členov VR PraF UK s podpornými  

stanoviskami: 

- prof. JUDr. Heleny Barancovej DrSc., vedúcej katedry pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,  

- prof. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD., vedúceho Katedry trestného práva, kriminológie, 

kriminalistiky a forenzných disciplín z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici 
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- doc. JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Autori stanovísk vyzdvihli kvality uchádzačky o inauguračné konanie a vo svojich stanoviskách 

navrhli, aby Vedecká rada PraF UK schválila návrh na jej vymenovanie za profesorku v odbore 

trestné právo. 

   

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzačku, jej 

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Miroslavu Vráblovú, PhD.,  

aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému v časovom limite do 30 minút. Konanie 

inauguračnej prednášky bolo verejné, uskutočnila sa na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte v miestnosti Amfiteáter. 

 

Inaugurantka doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. pozdravila prítomných členov VR 

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

svoju inauguračnú prednášku na tému „Pandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú 

politiku v Slovenskej republike“. 

 

  V úvode prednášky uchádzačka predstavila východiskovú situáciu v oblasti trestnej 

a sankčnej politiky Slovenskej republiky pred vznikom pandémie Covid-19 a zdôraznila punitívny 

charakter trestnej politiky a pozitívne tendencie v prospech zavádzania a aplikácie inštitútov 

považovaných za prejavy restoratívnej justície. V oblasti sankčnej politiky zvýraznila dominanciu 

ukladania trestu odňatia slobody a s tým spojené problémy preplnenosti ústavov na výkon trestu 

odňatia slobody (ďalej aj „väzníc“). 

V nadväznosti na to uchádzačka predniesla možnosti riešenia problémov súvisiacich s 

preplnenosťou väzníc podľa vzoru vybraných štátov (so zameraním najmä na Nemecko, 

Portugalsko a Turecko). 

V ďalšej časti prednášky sa uchádzačka venovala výzvam pre väzenský systém SR, ktoré 

identifikovala nasledovne: ukladanie alternatívnych trestov, odklad výkonu trestu odňatia slobody 

(ďalej len „VTOS“), miera nástupov do VTOS, podmienečné prepustenie z VTOS, skoršie 

podmienečné prepustenie z VTOS a kontrola technickými prostriedkami, premena zvyšku trestu 

odňatia slobody na trest domáceho väzenia (ďalej len „TDV“). 

Následne uchádzačka analyzovala európsku väzenskú politiku počas pandémie na základe 

Vyhlásenia o zásadách zaobchádzania s osobami pozbavenými osobnej slobody v súvislosti 

s ochorením koronavírusu zo dňa 20.03.2020, vydaného Európskym výborom na zabránenie 

mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. 

V ďalšej časti uchádzačka analyzovala reštrikčné opatrenia  vo vonkajších priestoroch  a vo vnútri 

väzenských zariadení počas pandémie v Slovenskej republike a kompenzačné opatrenia, ktorými 

sa mal zmierniť ich dopad (napr. voľné minúty na telefonovanie, videohovory). 

V poslednej časti prednášky sa uchádzačka venovala vplyvu pandémie Covid-19 na dynamiku 

a štruktúru kriminality. 
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Na záver uchádzačka zhrnula odporúčania na riešenie ňou predostretých problémov. V oblasti 

väzenstva odporučila zdynamizovanie využívania podmienečného prepustenia z VTOS, častejšie 

využívanie premeny nepodmienečného trestu odňatia slobody na TDV, minimalizovanie 

negatívnych dôsledkov dočasných obmedzení práv väznených osôb, nahradenie krátkodobých 

TOS alternatívnymi spôsobmi – napr. probačným dohľadom, prácou v komunitných službách. 

V oblasti trestnej politiky uchádzačka uviedla nevyhnutnosť riešenia otázky dekriminalizácie. 

V oblasti verejnej bezpečnosti odporučila rozvíjať stratégie prevencie kriminality. 

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu. 

V priebehu inauguračnej prednášky doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. sa na zasadnutie VR 

PraF UK dostavil  doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. Počet prítomných členov VR PraF UK sa tak 

zvýšil  na 35.  

 

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

Čentéš, PhD. otvoril  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

1. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorý položil otázku, či  považuje za adekvátnu súčasnú právnu úpravu trestu prepadnutia 

majetku vo vzťahu k ekonomickým trestným činom. 

2. prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty mal 
systémové otázky ohľadom inauguračnej prednášky: v čom vidí inaugurantka nosné 
právne problémy vo vzťahu k téme, aké má návrhy na riešenia, a aký je vedecký prínos 
k tejto problematike. 

3. doc. JUDr. Andreja Beleša, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

zaujala pasáž z inauguračnej prednášky uchádzačky v súvislosti s podmienečným 

prepustením, zákaz dvojitého stíhania odsúdenia za ten istý trestný čin a položil otázku: 

„Ústavný súd Českej republiky v jednom zo svojich nálezov konštatoval porušenie zákazu 

dvojitého pričítania v prípade, keď súd pri posudzovaní podmienok na podmienečné 

prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody opätovne prihliadal na závažnosť trestného 

činu, recidívu a i. okolnosti, ktoré už boli vzaté do úvahy pri odsúdení páchateľa a ukladaní 

trestu. Aký máte názor na tento záver Ústavného súdu Českej republiky“? 

4. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., člen inauguračnej komisie - z Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty položil inaugurantke otázku: „Európsky súd pre ľudské práva v 

jednom zo svojich rozhodnutí konštatoval porušenie práva na súkromie odsúdeného vo 

výkone trestu odňatia slobody, keď mu v cele bol nájdený pornografický materiál, za čo 

mu bol uložený disciplinárny trest. Aký máte postoj k tomuto záveru?“ 

 

 Predseda inauguračnej komisie prof. Čentéš vyzval inaugurantku na zodpovedanie 

položených otázok. Inaugurantka reagovala na pripomienky diskutujúcich a zodpovedala  na 

všetky položené otázky k ich spokojnosti.  



 10  

 Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda inauguračnej komisie, položil inaugurantke ešte 

doplňujúcu otázku súvisiacu s preplnenosťou ústavov na výkon trestu a doplnil ešte otázku prof. 

Strémyho týkajúcu sa výšky škody v súvislosti s ekonomickou kriminalitou:  

„Aký je Váš postoj k súčasnej právnej úpravy výšky škody podľa Trestného zákona, ktorá sa 

nemenila od rekodifikácie trestnoprávnych kódexov účinných od r. 2006, a jej vplyvu na ukladanie 

trestov?“ 

 Inaugurantka zodpovedala otázky k spokojnosti predsedu inauguračnej komisie. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie skonštatoval, že neboli už žiadne ďalšie otázky a  

ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške. Vyzval prítomných oponentov dr. h. c. prof. JUDr. 

Luciu Kurilovskú, PhD a prof. JUDr. Sergeja Romžu, PhD., aby oboznámili prítomných 

s podstatnými časťami svojich oponentských posudkov. Prítomní oponenti vo svojich 

oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť 

uchádzačky, jej doterajšie vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady pre menovanie za 

profesorku. 

Oponentský posudok za neprítomnú oponentku prof. JUDr. Věru Kalvodovú, CSc. prečítal 

predseda inaguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. Oponentka prof. JUDr. Věra 

Kalvodová, CSc.  vo svojom písomnom posudku skonštatovala, že uchádzačka spĺňa všetky 

kritériá stanovené fakultou pre vymenúvacie konanie. Dôsledne zhodnotila pedagogickú prax 

a vedeckú činnosť uchádzačky a pozitívne vyzdvihla jej zameranie na vysoko aktuálne témy.  

Po vyhodnotení všetkých kritérií odporučila menovanie uchádzačky za profesorku 

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

odbor 3.4.7.).   

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. vo svojom oponentskom posudku 

skonštatovala, že uchádzačka spĺňa všetky kritériá stanovené fakultou pre vymenúvacie konanie. 

Poukázala na nepretržité pôsobenie uchádzačky na Katedre trestného práva a kriminológie,  na 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (od r. 2004 ). Uchádzačka pôsobí ako 

vysokoškolská učiteľka so zaradením vo funkcii docent v odbore trestné právo aj na Katedre 

trestného práva na Akadémii Policajného zborou v Bratislave a na Katedre trestního práva na  

Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomuci. Vyzdvihla, že uchádzačka sa z odbornej 

stránky angažuje predovšetkým v mimoriadne aktuálnych témach s medzinárodným kontextom 

a je to po odbornej a argumentačnej stránke vyzretá osobnosť, ktorá dokáže vedecké výsledky 

plnohodnotne premietnuť do praktických výstupov, všeobecne zrozumiteľných a podnetných pre 

právnu prax. 

Po dôkladnom vyhodnotení všetkých kritérií odporučila menovanie uchádzačky za 
profesorku v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 
pôvodný študijný odbor 3.4.7.).   

 

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. vo svojom oponentskom posudku konštatuje, že 
uchádzačka sa vypracovala na vedeckou komunitou všeobecne uznávanú osobnosť v odbore 
trestné právo, disponujúcou autoritou s hodnotovými a morálnymi vlastnosťami vysokoškolského 
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učiteľa a vedca a vyzdvihol výrazné prekročenie minimálnych kritérií pre vymenovanie za 
profesorku.  

Po vyhodnotení všetkých kritérií odporučil menovanie uchádzačky za profesorku v odbore 
trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 
3.4.7.).   
 

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

vymenovanie doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. za profesorku v odbore trestné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.).   

 

Inaugurantka poďakovala oponentom za vypracovanie posudkov. 

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojili: 

- doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá vyjadrila podporu pre 

uchádzačku v rámci jej inauguračného konania v mene dekanky Trnavskej univerzity 

v Trnave a aj v mene jej kolegov. Poďakovala Univerzite Komenského, Právnickej fakulte za 

zrealizovanie inauguračnej prednášky inaugurantky. Ocenila jej vynikajúce výsledky v 

pedagogickej činnosti a v oblasti vedeckej činnosti a vysokú kvalitu jej inauguračnej 

prednášky. 

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. z Univerzity Komenského, Právnickej fakulty – 

ocenila inaugurantku v rámci jej osobnej skúsenosti s ňou, vyjadrila sa,  že ide o osobu 

pracovitú, čestnú a profesionálnu. 

- doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.,  dekan Právnickej fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci – poďakoval inaugurantke za jej pôsobenie na Právnickej fakulte Univerzity 

Palackého v Olomouci a podporil jej inauguračné konanie. 

- JUDr. Veronika Marková, PhD. z Katedry trestného práva Akadémie policajného zboru 

v Bratislave - vyjadrila podporu inaugurantke v mene celej Katedry trestného práva. 

Uviedla, že inaugurantka je posilou pre ich katedru a ocenila jej profesionalitu a morálny 

profil.  

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. z Univerzity Komenského, Právnickej fakulty – vyjadril sa, 

že inaugurantka je pracovitá, morálna a svedomitá osoba, ktorá spĺňa predpoklady byť 

profesorkou trestného práva. 

- JUDr. Lukáš Turay, PhD. z Univerzity Komenského, Právnickej fakulty - vyzdvihol vedecké 

články inaugurantky, ktoré majú veľké ohlasy aj v zahraničí. Ocenil jej inauguračnú 

prednášku. 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., ako vedúci Katedry trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky  sa pripojil k týmto vyjadreniam. Spomenul, že inaugurantka 

spolupracovala aj pri tvorbe učebnice, ktorej bol vedúcim autorského kolektívu a poprosil 

o podporu pri ďalšom postupe v jej konaní. 

 

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

vymenovanie uchádzačky za profesorku. 
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Predseda inauguračnej komisie prof. Čentéš ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky 

a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali do kancelárie dekana PraF UK 

za účelom tajného hlasovania ON-LINE formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Cieľom hlasovania 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 uchádzačky za profesorku 

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

študijný odbor 3.4.7.) tajným hlasovaním a 

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

uchádzačky za profesorku v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore trestné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.).  

 

Eše pred odchodom členov inauguračnej komisie na hlasovanie a pred ukončením 

rozpravy o tomto bode predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  oznámil 

prítomným členom VR PraF UK, že o chvíľu bude nasledovať hlasovanie k bodu 4) schválenie 

návrhu na udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Štrkolcovi, PhD.  

 

Ďalej predseda VR PraF UK z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti VR PraF UK 

predniesol procedurálny návrh na zmenu poradia prerokovávaných bodov programu - aby sa 

pôvodný bod 17) hlasovanie o schválení návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. 

Miroslavu Vráblovú, PhD. posunul ako bod č. 5) s tým, že  nasledujúce  body programu zasadnutia 

sa primerane poposúvajú. K predloženému procedurálnom návrhu otvoril predseda VR PraF UK 

diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak diskusiu uzavrel a dal hlasovať o predmetnom 

procedurálnom návrhu . 

 

Hlasovanie č. 4: 

Počet hlasujúcich: 35 

z toho: 

Za:             35 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh  bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 4: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu poradia 

prerokovávaných bodov programu nasledovne: 

- pôvodný bod č. 17) programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako ako bod č. 5) programu 

zasadnutia,  

- pôvodné body č. 5 až č. 16 sa prečíslovávajú na body č. 6 až č. 17. 
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Celé znenie programu zasadnutia VR PraF UK v pozmenenom poradí bodov je teda takéto:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

2. Dodatok k  Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

 

3. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

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

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – inauguračná prednáška.  

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Štrkolec, PhD. – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore 

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

odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu  na udelenie titulu docent. 

 

5. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

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

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

vymenovanie za profesorku. 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Elena Júdová, PhD. – Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho 

práva a právnej komunikácie, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Yana Daudrikh, PhD. - Univerzita   

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

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Simona Heseková, PhD. - 

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

v odbore obchodné a finančné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 



 14  

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Lucia Petríková, PhD. - Univerzita   

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a pracovného 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, 

PhD. - Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

11. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Jana Strémy, PhD. - Univerzita   

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

práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

12. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Radomír 

Jakab, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva a správneho práva,  v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

13. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,   Katedra   

rímskeho   práva,   kánonického  a    cirkevného  práva,   v   odbore kánonické  právo  (odbor 

habilitačného  konania a  inauguračného konania,  pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – 

schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky. 

 

14. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. Ondrej 

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

právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – 

schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky. 

 

15. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Lívia 
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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  zmeny člena inauguračnej komisie. 

Pôvodný člen inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Navrhovaný nový člen inauguračnej 

komisie: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Univerzita Karlova v  Prahe, Právnická fakulta. 

 

16. Schválenie návrhu na udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr.h.c.) 

sudcovi Ústavného súdu Českej republiky prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, CSc. 

 

17. Iné návrhy na schválenie: 

 

- doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia 

 

18.  Rôzne 

 

19. Záver 

 

 

BOD 4)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Štrkolec, PhD. – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 

schválenie návrhu  na udelenie titulu docent. 

 

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

docent JUDr. Martinovi Štrkolcovi, PhD. v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

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

prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh odporučený predsedovi 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 
Predseda: 
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia: 
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
    
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 
Oponenti:  
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.   
Pracovisko: Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, Brno, ČR 
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prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 
              
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Téma habilitačnej prednášky:   

Poškodený a obete trestných činov v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky 

 
Téma habilitačnej práce:  
Zákonnosť v trestnom konaní 

 

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

o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce JUDr. Martina Štrkolca zo dňa 28.9.2022. 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 Štrkolcovi, PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.), ktorý ho predložil na rokovanie 

VR PraF UK. 

 

Predseda VR PraF UK podporil návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

JUDr. Martinovi Štrkolcovi, PhD.,  a a dal slovo zástupcovi zamestnávateľa JUDr. Martina 

Štrkolca, PhD.. 

  Doc.  JUDr. Radomír Jakab, PhD., prodekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty ako zástupca zamestnávateľa doc. JUDr. Martina Štrkolca PhD.  Doc. Jakab 

požiadal o podporu návrhu. Skonštatoval, že doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. je jedným 

z najlepšie hodnotených učiteľov, vedecky publikuje, hodnotenia jeho vedeckovýskumnej činnosti 

sú nadpriemerné a participuje aj na projekte. Ďalej uviedol, že Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach 

podporuje, aby po získaní titulu „docent“ pôsobil JUDr. Martin Štrkolec, PhD.  na Katedre 

trestného práva. 

 

Predseda VR PraF UK udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefovi 

Čentéšovi, PhD., aby zaujal krátke stanovisko k habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej 

práce JUDr. Martina Štrkolca, PhD., ktorá sa uskutočnila dňa 28.9.2022. Ten pozitívne zhodnotil 

habilitačnú prednášku a obhajobu JUDr. Martina Štrkolca, PhD. a oznámil, že habilitačná komisia 

jednoznačne hlasovala za návrh. Predseda habilitačnej komisie vyzdvihol vysokú úroveň 

habilitačnej prednášky uchádzača, skonštatoval, že takto by mali vyzerať aj ostatné habilitačné 

prednášky a vyzval členov VR PraF UK na podporu tohto návrhu. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril diskusiu. Žiadne príspevky do diskusie neboli, a tak ju 

predsedajúci uzavrel. 
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Predseda VR PraF UK a dekan fakulty sa vyjadril, že mu bolo cťou zúčastniť sa habilitačnej 

prednášky JUDr. Martina Štrkolca, PhD. ako oponent. Ocenil jej vysokú úroveň – skonštatoval, že 

prednáška bola taká dobrá, ako na úrovni inauguračného konania. 

 

Predseda VR PraF vyzval prítomných členov VR PraF UK na hlasovanie o prednesenom 

návrhu v tajnom hlasovaní. Hlasovanie organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku 

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informoval predseda VR PraF UK.  

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         35       

 

Počet odovzdaných hlasov: 34 

z toho: 

Za:               34hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasoval: 1 člen VR PraF UK (z 35 v tom čase prítomných) – doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

(z dôvodu príbuzenského vzťahu s inaugurantom). 

 

Uznesenie č.  5: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila v 

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

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 

návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Počas neprítomnosti inaguračnej komisie (z dôvodu porady a hlasovania) informoval 

zatiaľ predseda VR PraF UK prítomných členov VR o habilitačných a vymenúvacích konaniach, 

ktoré sa začnú na tomto zasadnutí vedeckej rady a budú prebiehať ešte podľa pôvodných kritérií 

(do 1.9.2022) vzhľadom na dátum začiatku ich konania. Vyjadril sa, že vo januári 2023 mu končí 

druhé funkčné obdobie ako dekana a bol by rád, ak by VR PraF UK dovtedy stihla ukončiť tieto už 

rozbehnuté konania (podľa kritérií platných do 31.8.2022). Zároveň by bol rád, aby sa dovtedy 

nezačínali ďalšie konania podľa nových kritérií z dôvodu dostatočného času na adaptáciu nového 

systému.  

Ďalej informoval o plánovaných zasadnutiach VR PraF UK. Najbližšie zasadnutie VR PraF 

UK sa uskutoční 27.10.2022, v rámci ktorého sa uskutoční aj jeho inauguračná prednáška. Do 

konca t. r. by sa malo konať ešte jedno zasadnutie VR (v rámci neho by sa uskutočnila inauguračná 

prednáška doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD.). 
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Objasnil aj situáciu ohľadom hospodárenia fakulty - v roku 2021 fakulta hospodárila 

s vyrovnaným rozpočtom. V roku 2022 je už finančná situácia fakulty podstatne horšia z dôvodu 

neustále sa znižujúcej dotácie na vysoké školy zo štátneho rozpočtu a z dôvodu zmeny vo výpočte 

školného za nadštandardnú dĺžku štúdia.  

 

Následne predseda VR PraF UK vyhlásil 20 minútovú prestávku, počas ktorej prerušil zasadnutie 

VR PraF UK. 

 

Po cca. 20 minútovej prestávke pokračovalo rokovanie VR PraF UK v novom bode bode č. 5) 

 

BOD 5) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku.   

 

 Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) programu zasadnutia, schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Miroslavu Vráblovú, PhD. v odbore trestné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) 

 

Predseda:   
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.   
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia:  
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR         
 
prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  
 
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 
                            
Oponenti:  
prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. 
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 
 
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR         
                                                                 
Téma inauguračnej prednášky:  
Pandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike 
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Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril tento bod programu zasadnutia a odovzdal slovo 

predsedovi inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD. aby informoval prítomných 

členov VR PraF UK o výsledku tajného hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov 

komisie zúčastnili aj dvaja oponenti (s výnimkou oponentky prof. JUDr. Věry Kalvodovej, CSc., 

ktorá bola ospravedlnená): 

- Predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- Členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof. JUDr. Tomáš Gřivna, 

PhD. (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams), prof. JUDr. Jaroslav 

Klátik, PhD. 

- Oponenti: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

 

Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. skonštatoval, že hlasovania 

sa zúčastnilo 6 prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov. 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 inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. uviedol, že inauguračná 

komisia spolu s oponentmi odporučila VR PraF UK schváliť návrh na vymenovanie doc. JUDr. 

Miroslavy Vráblovej, PhD. za profesorku v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). 

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, uchádzačka splnila všetky podmienky na 

vymenovanie za profesorku a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu 

na vymenovanie za profesorku. 

 

Predseda VR PraF UK poprosil prítomných členov VR PraF UK o podporu predloženého 

návrhu a otvoril diskusiu. Keďže do diskusie neboli žiadne píspevky, uzavrel diskusiu a vyzval 

skrutátorov, aby zahájili hlasovanie.  

Hlasovanie o prednesom návrhu v tajnom hlasovaní organizačne zabezpečili skrutátori. 

O výsledku hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informoval predseda VR PraF UK.  

 

Hlasovanie č. 6: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:          35 

 

Počet odovzdaných hlasov: 35 

z toho: 

Za:               29 hlasov 



 20  

Proti:            3 hlasy 

Neplatné:   3 hlasy        

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 6: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

inauguračnom konaní o udelenie titulu profesorka doc. JUDr. Miroslave Vráblovej, PhD. - 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva a kriminológie, 

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

študijný odbor 3.4.7.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesorka. 

 

 Predseda VR PraF UK skonštatoval, že doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. presvedčila 

potrebnú väčšinu členov VR PraF UK, pogratuloval jej a odovzdal jej slovo.  

 Doc. Vráblová poďakovala touto cestou za podporu predsedovi VR PraF UK, členom VR 

PraF UK, členom inauguračnej komisie i oponentom za to, že si našli čas na jej inauguračné 

konanie. 

 

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Elena Júdová, PhD. – 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, 

európskeho práva a právnej komunikácie, v odbore medzinárodné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie 

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Elene Júdovej, 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, oboznámenie prítomných s 

jej vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu programu. Ak má niekto k nim 

pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii.  

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 6) diskusiu. Do 

diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju uzavrel.  

 

Hlasovanie č. 7:  

Počet hlasujúcich: 35  

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  
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Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 7:  

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

konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Elene Júdovej, PhD. - Univerzita   Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, 

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

študijný odbor 3.4.8.) predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda:  

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

Pracovisko: Karlova Univerzita, Právnická fakulta, Praha, ČR  

 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.  

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová,  CSc.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR 

  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  

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

 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, SR  

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Právomoc súdov členských štátov Európskej únie konať o cezhraničných dedičských veciach 

a postavenie notárov v týchto konaniach 

 

Téma habilitačnej práce:  

Fragmentárna úprava cezhraničných právnych vzťahov v Európskej únii a jej dopady na aplikačnú 

prax 

 

BOD 7)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Yana Daudrikh, PhD. - 

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

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Yane Daudrikh, 

PhD., v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, oboznámenie 

prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na 

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu programu. Ak 

má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii. 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 7) diskusiu. Do 

diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju uzavrel a dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 8:  

Počet hlasujúcich: 35  

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 8:  

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

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Yane Daudrikh, PhD. - Univerzita   Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore obchodné a finančné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) 

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR     

 

 

Oponenti:  

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

Pracovisko: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, SR 
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doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. 

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

              

doc. JUDr. Matej Kačaljak , PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Program vlastnej činnosti povinnej osoby a efektivita ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a financovaním terorizmu 

 

Téma habilitačnej práce:  

Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v 

korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta 

 

BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Simona Heseková, PhD. - 

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

obchodné a finančné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Simone 

Hesekovej, PhD., v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, 

oboznámenie prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia 

kritérii a návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu 

programu. Ak má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii. 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 8) diskusiu. Do 

diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju uzavrel a dal o návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 9:  

Počet hlasujúcich: 35  

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 9:  
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Simone Hesekovej, PhD., Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore obchodné a 

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

odbor 3.4.10.) predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému 

habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. 

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

    

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Radim Boháč , Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní úverov na finančnom trhu 

 

Téma habilitačnej práce:  

Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie 

úverov spotrebiteľom 

 

BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Lucia Petríková, PhD. - 

Univerzita   Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a 

pracovného práva, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Lucii Petríkovej, 

PhD., v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 
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študijný odbor 3.4.6.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, oboznámenie prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu programu. Ak má niekto k nim 

pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii. 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 9) diskusiu. Do diskusie neboli žiadne 

príspevky a tak ju uzavrel a vyzval prítomných na podporu návrhu.  

 

Hlasovanie č. 10:  

Počet hlasujúcich: 35  

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 10:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Lucii Petríkovej, PhD. - Univerzita   

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a pracovného práva, 

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

študijný odbor 3.4.6.) predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.   

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

 

Členovia:  

doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.   

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

     

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

 

Oponenti: 

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

Pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O. v Bratislave, Bratislava, 

SR 

 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.   

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.  

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, ČR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Šikana a mobbing v zamestnaní 

 

Téma habilitačnej práce:  

Nové trendy v pracovnom práve 

 

BOD 10)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, 

PhD. - Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Veronike 

Čunderlík Čerbovej, PhD. v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, 

oboznámenie prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia 

kritérii a návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu 

programu. Ak má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii. 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 10) diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju 

uzavrel a vyzval prítomných členov VR PraF UK na podporu návrhu.  

 

Hlasovanie č. 11:  

Počet hlasujúcich: 35  

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 11:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Veronike Čunderlík Čerbovej, PhD. – 

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

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania 
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a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej 

práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

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

 

Členovia: 

prof. Dr. hab. Bartosz Rakoczy 

Pracovisko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, adwokac 

Trybunału Metropolitalnego v Gnieźnie, PL 

 

doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. 

Pracovisko: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, SR 

 

Oponenti:  

prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, JCD., Ph.D., Th.D., JC.D. 

Pracovisko: Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Teologická fakulta, České Budějovice, 

ČR 

 

doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. 

Pracovisko: sudca cirkevného súdu Spišskej diecézy, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Kánonické právo a biomedicína 

 

Téma habilitačnej práce:  

Reflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi 

 

BOD 11)  Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Jana Strémy, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 11) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Jane Strémy, 



 28  

PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Uviedol, že predstavenie habilitantky, oboznámenie 

prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na 

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce obsahujú písomné podklady k tomuto bodu programu. Ak 

má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne predloží v diskusii. 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 11) diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju 

uzavrel a vyzval prítomných na podporu návrhu.  

 

Hlasovanie č. 12:  

Počet hlasujúcich: 34  

z toho:  

Za: 34 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

Nehlasoval prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., manžel habilitantky. 

 

Uznesenie č. 12:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Jane Strémy, PhD. – Univerzita 

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

práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.  

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.   

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

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Milan Ďurica, CSc. 

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

 

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 
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doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Selektívne aspekty inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti 

  

Téma habilitačnej práce:  

Likvidácia obchodnej spoločnosti 

 

BOD 12)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Radomír 

Jakab, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva a správneho práva,  v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie  predsedu inauguračnej 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 12) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a správneho práva. Uviedol, že 

predstavenie inauguranta, oboznámenie prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou 

činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky obsahujú písomné podklady 

k tomuto bodu programu. Ak má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne 

predloží v diskusii. 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 12) diskusiu. Uviedol, že doc. JUDr. Radomír Jakab, 

PhD. je nám známy. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak ju predseda VR PraF UK uzavrel a vyzval 

prítomných na podporu návrhu.  

 

Hlasovanie č. 13:  

Počet hlasujúcich: 35   

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 13:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračnom konaní)  doc. JUDr. Radomírovi Jakabovi, PhD. - 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

a správneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 
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konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.), predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, SR 

 

Členovia: 

prof. dr hab. Elżbieta Ura 

Pracovisko: Univerzita v Rzeszowe, Kolégium spoločenských vied, Inštitút právnych vied, Katedra 

správneho práva a správneho konania. Poľsko 

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

práva a správneho práva, SR 

 

prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Oddelenie správneho práva, 

finančného práva a práva životného prostredia, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M, Ph.D, DSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, ČR         

 

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Oddelenie správneho práva, 

finančného práva a práva životného prostredia, SR 

 

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, SR 

 

Téma inauguračnej prednášky:  

Voľný pohyb správnych rozhodnutí v rámci Európskej únie 

 

BOD 13)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,   Katedra   

rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo  (odbor 

habilitačného  konania a  inauguračného konania,  pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – 

schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 13) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. z Univerzity 
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Komenského v Bratislave,  Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného  

práva. Uviedol, že predstavenie inauguranta, oboznámenie prítomných s jeho vedeckou a 

pedagogickou činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na predsedu inauguračnej 

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

písomné podklady k tomuto bodu programu. Ak má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech 

ju spokojne predloží v diskusii. 

 

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 13) diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak ju 

predseda VR PraF UK uzavrel a vyzval prítomných na podporu návrhu.  

Hlasovanie č. 14:  

Počet hlasujúcich: 35 

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 14:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v  konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračnom konaní)  prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtechovi 

Vladárovi, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho 

práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.),  predsedu inauguračnej 

komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky: 

 

Predseda:   

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.  

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

republika 

 

Členovia:  

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 

Pracovisko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Toruň, 

Poľsko 

 

prof. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz 

Pracovisko: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 

i Administracji, Lublin, Poľsko 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Trnava, Slovenská republika  
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Oponenti:  

prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.  

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

republika  

 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

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

 

prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam 

Pracovisko: Pontificia università San Tommaso d'Aquino, Rím, Taliansko 

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Význam kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období stredoveku a novoveku 

 

BOD 14)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie  

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 14) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. z Univerzity Komenského 

v Bratislave,  Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného  práva. 

Uviedol, že predstavenie inauguranta, oboznámenie prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou 

činnosťou, vyhodnotenie splnenia kritérii a návrh na predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky obsahujú písomné podklady 

k tomuto bodu programu. Ak má niekto k nim pripomienku alebo otázku, nech ju spokojne 

predloží v diskusii. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 14) diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak ju 

predseda VR PraF UK uzavrel a dal o návrhu hlasovať.  

Hlasovanie č. 15:  

Počet hlasujúcich: 35   

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0 hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  
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Uznesenie č. 15:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračnom konaní)  doc. Mgr. Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD. 

- Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.), predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky: 

 

Predseda:   

prof. Mgr. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

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

     

prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.  

významný odborník z oblasti dejín štátu a práva 

                                 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

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

 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.  

Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 

 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.       

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku komunistického režimu) 

 

BOD 15)  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  zmeny člena inauguračnej komisie. Pôvodný člen 

inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta. Navrhovaný nový člen inauguračnej komisie: prof. JUDr. Aleš Gerloch, 

CSc.,  Karlova univerzita v Prahe, Právnická fakulta. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 15) - schválenie zmeny člena inauguračnej komisie 
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v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc JUDr. Lívie Trellovej, PhD.  

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva. Vyjadril sa, 

že dôvodom zmeny člena inauguračnej komisie je skutočnosť, že pôvodný člen inauguračnej 

komisie prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. sa po čase strávenom mimo našej fakulty (na dôchodku) 

vrátil opäť na fakultu. V zmysle Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave môžu byť najviac 

jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie zamestnancami UK, fakulty UK, 

alebo inej súčasti UK, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje. Preto je potrebné ho 

nahradiť iným členom (mimo nášho pracoviska). Navrhovaným novým členom inauguračnej 

komisie namiesto pána prof. Ľubora Cibulku, CSc. je prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. z Univerzity 

Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty. 

 

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 15) diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, tak ju 

predseda VR PraF UK uzavrel a dal o návrhu hlasovať.  

Hlasovanie č. 16:  

Počet hlasujúcich: 35   

z toho:  

Za: 34 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 1 hlas  

 

Návrh bol prijatý.  

 

Hlasovania sa zdržala doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (inaugurantka).  

 

Uznesenie č. 16:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesorku (inauguračnom konaní)  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.), zmenu člena inauguračnej komisie. Pôvodný člen inauguračnej komisie: prof. 

JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. Schválený 

nový člen inauguračnej komisie: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Karlova univerzita v Prahe, 

Právnická fakulta. 

 

Nové zloženie inauguračnej komisie: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  

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

republika 
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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, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., CSc. 

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

 

Oponenti:  

Prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

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 16 Schválenie návrhu na udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr.h.c.) 
sudcovi Ústavného súdu Českej republiky prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, CSc. 
 

 Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu. Informoval, že členovia VR PraF UK 

mali možnosť dozvedieť sa o kandidátovi na udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. JUDr. 

Pavlovi Šámalovi, Ph.D. z písomného materiálu, ktorý im bol poskytnutý pred začiatkom 

rokovania VR PraF UK: 

 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 

Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ v zmysle Smernice rektora Univerzity 

Komenského č. 2/2004 

 

Osobná charakteristika kandidáta 
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Pavel Šámal sa narodil 24. septembra 1953 v Náchodě v Českej republike. V rokoch 1972 – 

1977 vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity. V roku 1980 obhájil na pražskej právnickej 

fakulte rigoróznu prácu na tému: „Boj s trestnou činností sexuálně úchylných“ a získal titul doktora 

práv (JUDr.). V roku 1999 získal na Masarykovej univerzite v Brne titul Ph.D. (dizertačná práca na 

tému: „Mimoriadne opravné prostriedky“). Docentom trestného práva bol na tej istej univerzite 

menovaný v roku 2001 (téma habilitačnej práce: „Základní zásady trestního řízení v demokratickém 

systému“). V roku 2006 bol prezidentom Českej republiky vymenovaný za profesora trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky (inauguráciu absolvoval na Karlovej Univerzite).  

Počas svojej akademickej kariéry absolvoval veľké množstvo zahraničných výskumných 

pobytov. Ako príklad možno uviesť:  

• odborná stáž v Spojených štátoch amerických - School of Criminology and Criminal 

Justice, Florida State University (1997), 

• odborná stáž na Columbia University New York a Fordham University New York (1991), 

• výskumný pobyt vo Švajčiarsku - Swiss Institute of Comparative Law v Laussanne (1994).  

 

Aktívne sa zúčastňoval aj na významných zahraničných konferenciách a seminároch. 

Napríklad účasť na medzinárodnom seminári expertov vo Vancouveri (Kanada) v súvislosti s 

prípravou založenia Medzinárodného trestného tribunálu pre súdenie osôb zodpovedných za 

závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva spáchaného na území bývalej 

Juhoslávie (1993) alebo medzinárodné semináre venované príprave európskej štúdie Corpus Juris 

organizované v roku 1997 v Helsinkách (Fínsko) či San Sebastiane (Španielsko).  

Nemenej významné bolo aj jeho pôsobenie v Českej republike v oblasti legislatívy, najmä 

na Ministerstve spravodlivosti ČR (1999 – 2001, 2002 – 2003, 2004). Zároveň bol  poverený 

ministrom spravodlivosti ČR vedením pracovnej skupiny pre odbor trestného práva hmotného a 

procesného najmä vypracovaním a konečnou revíziou návrhu trestního zákonníka a súvisiacich 

predpisov.   

Neopomenuteľná je aj jeho kariéra v rámci justície, kde pôsobí už takmer 30 rokov. 

V úvode svojej justičnej kariéry pôsobil na Okresnom súde v Moste, najprv ako justičný čakateľ, od 

roku 1979 už ako predseda senátu.  Od roku 1993 pôsobil ako sudca Nejvyššího soudu České 

republiky a v rokoch 2015 až 2020 bol vymenovaný za predsedu Nejvyššího soudu České 

republiky.  Od roku 2020 je sudcom Ústavního soudu České republiky.   

Významné úspechy dosiahol aj v publikačnej činnosti. Je autorom alebo spoluautorom viac 

ako 170 publikácií. Medzi jeho najvýznamnejšie diela možno zaradiť napríklad: 

• Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 1199 s., ISBN 978-80-7179-375-5 

• Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. (Penal Code. Commentary). Obecná část I. (§ 1 

až 139) a Zvláštní část II. (§ 140 až 421). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 3586 s., ISBN 

978-80-7400-428-5 

• Šámal, P. a kol. Trestní řád I. (§ 1–156), II. (§ 157–314s), a III. (§ 315–471. Komentář 7. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, 4654 s., ISBN 978-80-7400-465-0 

• Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. 

s., 2016, 1052 s., ISBN 978-80-7552-358-7 
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• Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 

2000, 468 s. 

• Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, 984 s., ISBN 978-80- 7400- 592-3. 

• Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 2. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: Codex Bohemia, 1999, 403 s.   

• Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 2. 

doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, 1443 s., ISBN 80-7179-741-3 

• Šámal, P.  – Raimondi, G. – Lenaerts, K. a kol. Binding Effect of Judicial Decisions – National 

and International Perspectives. AH Alphen aan der Rijn: Kluwer Law International, 2018,  

306 p., ISBN 9789403503721 (Šámal, P. Binding Effect of Decisions of the Supreme Court, 

Part 1. 4., p. 75 – 96). 

• Šámal, P. – Raimondi, G. – Lenaerts, K. a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní 

a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 292 s., ISBN 978-80-7598-009-0 

 

Za svoju publikačnú činnosť získal aj mnohé ocenenia, predovšetkým autorskú cenu na 

Karlovarských právnických dňoch za komentár k Trestnímu  zákoníku, kde bol prof. Šámal vedúci 

autorského kolektívu. Rovnako jeho diela zaznamenali výrazný ohlas aj v odbornej verejnosti, keď 

v súčasnosti je evidovaných viac ako 767 ohlasov na jeho diela. 

 

Údaje o splnení požiadaviek v zmysle Článku 3 Smernice rektora Univerzity Komenského č. 

2/2004 

 

Pavel Šámal počas svojho pôsobenia v akademickej sfére bol školiteľom viac ako 100 

záverečných prác. Od roku 2010 do augusta 2022 pôsobil na funkčnom mieste profesora na 

Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. V rámci svojho pôsobenia umožnil akreditáciu študijného odboru trestné právo na 

PraF UK. Na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky pravidelne viedol prednášky z 

Trestného práva hmotného a Trestného práva procesného. Pri týchto aktivitách neprestal byť 

osobnosťou, ktorá svojim ľudským prístupom predstavovala rešpektovanú osobnosť pre kolegov 

a študentov. Od roku 2017 bol aj členom redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Facultatis 

Iuridicae Universitatis Comenianae, Právnickej fakulty UK Bratislava. Aktívne sa venuje aj 

vzdelávaniu sudcov v rámci Justičnej akadémie (Českej aj Slovenskej).V rokoch 2011 až 2014 bol 

najpočetnejšie publikujúcim vedecko-pedagogickým zamestnancom Právnickej fakulty UK 

v Bratislave.  

V rokoch 2014 – 2015 bol členom Pracovnej komisie pro trestní právo a členom 

Legislatívnej rady vlády Českej republiky. Významnou mierou sa podieľal na prijatí českého 

Trestního zákonníka a v súčasnosti je predsedom Veľkej rekodifikační komise pro Trestní řád. 

Aktívne sa podieľal aj na príprave zákona o obětech trestných činů, zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a mnohých ďalších. 

V rámci legislatívnej činnosti Slovenskej republiky sa podieľal aj na tvorbe zákona č. 

300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. Na žiadosť podpredsedu 

vlády Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky aj odborný posudok na 
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návrh Trestného zákona a Trestného poriadku. Jeho myšlienky a diela sa stali inšpiráciou aj pre 

zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike a pri vypracovaní 

zákona č. 91/2016 Z.z. zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zároveň jeho 

publikačná činnosť dopomáhala k rozvoju restoratívnej justície a rozširovaniu alternatívnych 

trestov v Slovenskej republike. Svojimi radami a vedomosťami pomohol pri formovaní generácií 

trestných právnikov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  

Je nesporné, že výsledky práce Pavla Šámala hlboko zasiahli smerovanie trestnej politiky 

nie len v Českej republike, ale aj na Slovensku. Uvedené zásluhy predstavujú ďalší z dôkazov o 

tom, že prof. JUDr. Pavel Šámal , Ph.D. svojou profesionálnou kariérou v oblasti trestného práva 

významnou mierou prispel k aktívnemu šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a 

porozumenia medzi národmi s dosahom aj na Slovenskú republiku. 

 

 

Predseda VR PraF UK sa o prof. Šámalovi vyjadril, že zohral kľúčovú úlohu pri rozvoji 

Katedry restného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK. Svojou činnosťou zásadne 

ovplyvňoval osobnostný a vedecký rast členov katedry, doslova niekoľko generácií trestných 

právnikov.  V rokoch 2011 – 2014 bol najlepšie publikujúcim autorom na našej fakulte. 

Predstavoval prínos nielen pre našu fakultu, ale aj pre rozvoj práva na Slovensku.  

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. vyzdvihol podiel prof. Šámala na tvorbe judikatúry 

a komentárov k trestným kódexom. Ocenil, že v čase keď naša fakulta stratila akreditáciu 

trestného práva a mali sme problémy, prof. Šámal sa priklonil na našu stranu. Považuje ho za 

vzácnu osobnosť a priateľa katedry trestného práva. Je podľa neho na 1. mieste medzi 

najcitovanejšími autormi a bolo mu cťou, že do 31. augusta t. r. pôsobil prof. Šámal v rámci úväzku 

na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK. V závere požiadal o podporu 

tohto návrhu. 

Predseda VR PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc, ktorý uviedol, že bol pri tom, keď prof. Šámal  začal na našej 

fakulte pôsobiť ako učiteľ. Ocenil,  že v momente, keď trestné právo na našej fakulte prišlo 

o akdreditáciu, pán prof. Šámal nám veľmi pomohol. Poprosil preto o podporu návrhu. 

Keďže do diskusie už neboli žiadne iné návrhy, predseda VR PraF UK diskusiu ukončil 

a požiadal prítomných členov VR PraF UK o podporu návrhu.  

Hlasovanie č. 17:  

Počet hlasujúcich:: 35   

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 17  

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

udelenie čestného doktorátu „Doctor honoris causa“ (Dr.h.c.) sudcovi Ústavného súdu Českej 
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republiky prof. JUDr. Pavlovi Šámalovi, Ph.D. 

 

 

BOD 17)   Iné návrhy na schválenie 

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia. 

  

Predseda VR PraF UK otvoril bod 17). Do diskusie sa nikto neprihlásil, následne predseda 

VR PraF UK  diskusiu k tomuto bodu uzavrel  a dal o tomto bode programu hlasovať. 

Hlasovanie č. 18:  

Počet hlasujúcich:: 35   

z toho:  

Za: 35 hlasov  

Proti: 0 hlasov  

Zdržal sa: 0hlasov  

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý.  

 

Uznesenie č. 18:  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje doplnenie 

predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia:  

 

Interní členovia komisií: 

- Mgr. Adam Máčaj, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav 

európskeho práva 

- Mgr. Dominika Gornaľová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

 

Externí predsedovia (aj členovia) komisií: 

- doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c. – Univerzita Mateja Bela, Banská 

Bystrica, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky 

a forenzných disciplín 

- doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD., LL.M. – PEVŠ, Fakulta práva, Ústav verejného 

práva, Bratislava 

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra 

pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia 

 

BOD 18)  Rôzne  - Predseda VR PraF UK nemal informácie v rámci tohto bodu. Ani prítomní 

členovia nemali k tomuto bodu programu žiadne návrhy a tak ho predseda VR PraF UK  uzavrel. 

Odovzdal slovo doc. JUDr. Miroslave Vráblovej, PhD.,  ktorá sa poďakovala predsedovi VR 

PraF UK, členom inauguračnej komisie aj oponentom za to, že si našli čas na jej inauguračné 

konanie.  
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 Členovia VR PraF UK ako aj ostatní prítomní na inauguračnej prednáške pogratulovali 

inaugurantke. 

 

 

BOD 19)  Záver  - Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za 

účasť, za úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil o 17.45  hod.. 

 

V Bratislave, dňa 06.10.2022 

 

 

 

       doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                predseda VR PraF UK 

 

 

 

 

Zapísala: Nikoleta Hanáková 


