Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 1. júla 2020 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:
Neprítomní:

Program

44 členov VR PraF UK
7 členov VR PraF UK

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam vo veci

schválenia predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov
a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné
konanie) doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. – Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.9.).
3. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. et doc. PaedDr. JCDr.
Róbert Brtko, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) –
inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 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 návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jana Duračinská, 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 návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
6. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Miroslav Lysý,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín
a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
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a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
– schválenie predsedu
inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej
prednášky.
7. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych
vied, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Branislav Jablonka, 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.
10. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. et doc. PaedDr. JCDr.
Róbert Brtko, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie
návrhu na vymenovanie za profesora.
11. Informácia dekana.
12. Rôzne.
13. Záver.
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BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred jej začiatkom, počas prezencie členov
VR PraF UK, členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. et doc.
PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.
Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí
VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a následne
konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3
členov VR PraF UK, t.j. z 51 členov bolo prítomných 43 členov, čím bola VR PraF UK
uznášaniaschopná.
Počas inauguračnej prednášky doc. et. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc., sa dostavil
na zasadnutie ďalší člen VR PraF UK, doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri jednotlivých hlasovaniach nižší, než počet
prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK
nerealizovali tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť.
Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na
hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom
k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF
UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok
jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný.
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.

-

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
JUDr. Tomáš Borec
Mgr. Gábor Gál
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
JUDr. Daniela Švecová

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK či majú ďalšie návrhy na doplnenie,
či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie, či zmenu programu neboli.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekanov PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a JUDr.
Jozefa Andraška, PhD., (všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné).
Následne dal predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých
skrutátorov hlasovať.
3

Hlasovanie č. 1:
Za:
43 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 01.07.2020 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: dvaja členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za
skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 01.07.2020 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a JUDr.
Jozefa Andraška, PhD. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 01.07.2020 sú realizované ako
tajné.

Bod 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam vo veci
schválenia predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. et
doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).
Predseda VR PraF UK otvroril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre
vedu, prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil prítomných čenov VR PraF UK
v Bratislave s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam, ktoré vyhlásil predseda VR PraF UK
dňa 26.05.2020, v termíne od 26.05.2020 do 27.05.2020:
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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Protokol o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 26.05.2020 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
26.05.2020 do dňa 27.05.2020 (deň ukončenia hlasovania 27.05.2020).
Dňa 28.05.2020 určení skrutátori, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a Dr. iur. Angelika
Mašurová, MLE, vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v
Bratislave.
1. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov
pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 26.05.2020 do 27.05.2020, prof. JUDr. Tomáša
Strémyho, PhD. a Dr. iur. Angeliku Mašurovú, MLE.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
51
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov): 40
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

40
0
0

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtku,
CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva,
kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.), predsedu inauguračnej komisie, členov
inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. dr. hab. Bronisław Sitek
Pracovisko: Univerzita sociálnych a humanitných vied, Právnická fakulta, Varšava, Poľsko
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
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Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Katolická teologická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR.
Téma inauguračnej prednášky:
Efektivita rímskeho súkromného procesu.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
51
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov): 40
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

40
0
0

Skrutátori, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, potvrdili
výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 28.05.2020.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal dňa 28.05.2020 a následne sa
zaslal elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 28.05.2020.
Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu.

Bod 3) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. et doc. PaedDr.
JCDr. Róbert Brtko, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a inauguranta.
Následne vykonal prezenciu členov inauguračnej komisie a oponentov:
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda komisie; prof. dr. hab. Bronisław Sitek, člen
komisie; prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.,
člen komisie – prítomný (krátko po začiatku inauguračnej prednášky; z technických príčin
pripojený bez mikrofónu).
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-

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. JUDr. Ignác
Antonín Hrdina, DrSc. – neprítomný (OSPR, zdravotné dôvody).

Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. et doc. PaedDr. JCDr.
Róberta Brtka, CSc. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej
komisie a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa
konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa
15.06.2020 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko,
CSc. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda
inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom konaní
a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Efektivita rímskeho súkromného procesu“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 01.07.2020 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda inauguračnej komisie predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta
Brtka, CSc., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Efektivita rímskeho
súkromného procesu“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky
bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurant, doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., pozdravil prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant na úvod skonštatoval, že hlavným cieľom jeho prednášky je predstaviť určité
rímsko-právne prostriedky, ktoré v období klasického, poklasického a justiniánskeho rímskeho
práva pomáhali zvýšiť efektivitu súdneho konania a zabrániť tomu, čo aktuálne platný Civilný
sporový poriadok v článku 5 formuluje ako zneužitie práva, svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie
alebo bránenie práva alebo nedôvodné prieťahy v súdnom konaní.
Následne zdôraznil, že jedným zo stále sa opakujúcich nešvárov, s ktorými sa v histórii
stretávame prakticky neustále, je to, čo môžeme označiť ako súdivosť, ktorej podstata nespočíva len
v šikanóznom podávaní žalôb, ale aj v bezdôvodnom a často až nezmyselnom odopieraní nároku
žalobcu. Takéto prípady sa v rímskom práve súhrnne označovali výrazom „calumnia“. Potom
predstavil právnu úpravu kalumnie podľa Zákona XII tabúľ z roku 450 pred n. l., ktorá ju
postihovala veľmi prísnymi trestami.
Z hľadiska súkromnoprávnej roviny je podľa inauguranta právna úprava kalumnie
v rímskom práve najvýstižnejšie formulovaná v 4. knihe 16. titule justiniánskych Inštitúcií. V tejto
súvislosti analyzoval príslušné ustanovenia tejto zbierky, ktoré nariaďovali, že pokiaľ obidve
procesné strany nezložili prísahu nazývanú „iusiurandum calumniae“, že podľa svojej mienky
nežalujú alebo neodporujú žalobe spravodlivo, tak im nebolo vôbec umožnené začať prejednávanie
daného prípadu. Potom žiadateľ konštatoval, že nepovolenie prejednávania sporného prípadu pred
súdom, nebolo jediným postihom, ktorý v uvedenom prípade hrozil, lebo rímske právo poskytovalo
poškodenému proti tomu kto sa neoprávnene súdil aj penálnu žalobu (actio calumniae) na
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dvojnásobok (duplum) alebo trojnásobok (triplum) hodnoty predmetu sporu. Uvedená výška pokuty
sa určovala na základe úvahy sudcu, a to v závislosti od okolností prípadu.
Následne na to inaugurant predstavil právnu úpravu kalumnie podľa 6. titulu III. knihy
justiniánskych Digest, ktorý pojednáva o úplatkoch v súdnom konaní. Kto bol v dobrej viere a bol
takýmto nečestným konaním páchateľa poškodený, tak mal možnosť podať žalobu na štvornásobok
(quadruplum) odovzdanej alebo požadovanej čiastky peňazí.
Právna úprava kalumnie v klasickom období rímskeho práva tvorila ďalšiu časť
inauguračnej prednášky, pričom predmetná úprava je súhrnne ukotvená v 4. knihe Gaiových
Inštitúcií. Podľa inauguranta uvedená zbierka obsahuje tri účinné nástroje, ktoré čelili nepoctivým
žalobcom: a) procesná prísaha, b) kalumniačné konanie, c) kontrárne konanie.
Na záver inaugurant porovnal poklasickú justiniánsku úpravu kalumnie zo 6. storočia n. l.
zachytenú v Inštitúciách cisára Justiniána so staršou úpravou, ktorú obsahujú Gaiove Inštitúcie z 2.
storočia n. l. s nasledovným konštatovaním. Napriek tomu, že prvá uvedená úprava je jednoduchšia
(lebo cisár Justinián odstránil zbytočnú komplikovanosť klasického rímskeho práva) tak bola
účinnejšia a nemožno ju hodnotiť ako krok späť. Obidve úpravy vzťahujúce sa ku kalumnii mali
však jeden spoločný a dôležitý cieľ, a to zvýšiť efektivitu súdneho konania a ochraňovať osoby
konajúce v dobrej viere.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou inaugurant preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne objasniť neľahkú problematiku efektivity súdneho konania, ktorého právna
úprava je inšpirujúca aj pre súčasných zákonodarcov.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef
Klimko, DrSc. otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásili:
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnickej fakulty,
- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
- prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty.
Diskutujúci vysoko ocenili a hodnotili inauguračnú prednášku,
inaugurantovi, ktorý na ne postupne odpovedal a reagoval na ich pripomienky.

položili

otázky

Po skončení diskusie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. vyzval prítomných oponentov, aby
predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. Za neprítomného, ospravedlneného
oponenta (zdravotné dôvody), prof. JUDr. Ignáca Antonína Hrdinu, DrSc., prečítal jeho oponentský
posudok predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Oponenti v inauguračnom konaní, prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. JUDr. Ignác
Antonín Hrdina, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., vo svojich oponentských posudkoch
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zhodnotili doterajšiu činnosť uchádzača, jeho doterajšie vedecké výstupy, vyzdvihli jeho nesporné
vedecké kvality ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. vo svojom oponentskom posudku zhodnotil jednotlivé
stránky odborného profilu inauguranta, najmä jeho rozsiahlu publikačnú činnosť, ktorú naplnil viac
než dostatočne a to predovšetkým v medzinárodnom rozmere. Okrem toho poukázal, že inaugurant
sa vo vedeckej činnosti zameriava predovšetkým na dva subtílne problémy rímskeho práva: a)
kontroverzie medzi dvoma rímsko-právnymi školami, t. j. Sabiniánmi a Prokuliánmi; b)
problematiku prirodzeného práva (ius naturale). Pri hodnotení inauguranta dal do pozornosti jeho
pravidelnú a aktívnu účasť na domácich i zahraničných konferenciách právnych romanistov, ako aj
organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie v talianskom jazyku v Bratislave pod názvom
„Diritto romano ed attualitá“.
Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. vo svojom oponentskom posudku okrem iného
vyzdvihol najmä mimoriadne rozsiahle odborné vzdelanie uchádzača, ktoré dosiahol tak na
domácich univerzitách (Univerzita Komenského v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku)
ako aj na Lateránskej univerzite v Ríme. Oponent ďalej ocenil vysokú úroveň publikačnej činnosti
inauguranta, ktorá je zameraná nielen na oblasť rímskeho a kánonického práva, ale aj na interakciu
týchto dvoch vedných odborov. Pri celkovej vedeckej charakteristike uchádzača pozitívne hodnotil
ohlasy na jeho publikačnú činnosť doma a v zahraničí, čoho nepriamym dôkazom je aj jeho
členstvo vo Vedeckej rade Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Profesor Hrdina vo
svojom posudku priaznivo zhodnotil aj pedagogickú činnosť inauguranta, za ktorú bol ocenený
cenou rektora UK v Bratislave.
Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. vo svojom oponentskom posudku okrem pozitívneho
hodnotenia bohatej vedeckej činnosti inauguranta konštatoval, že doc. Brtko pri výučbe zúročil
svoje kvalitné vzdelanie a stal sa jedným z najobľúbenejších pedagógov Právnickej fakulty UK,
o čom svedčia výsledky anketového hodnotenia pedagógov od študentov fakulty. U inauguranta
oceňuje jeho schopnosť diskutovať so študentmi a správne narábať s učiteľskou autoritou, čím
preukázal schopnosť skĺbiť metódy tzv. starej pedagogickej školy a nové postupy, ktoré prenikajú
do pedagogického procesu. Podľa profesora Nemca žiadateľ vo svojej práci kladie dôraz na
terminologickú precíznosť, právnu dogmatiku a nadčasové právne princípy, čím poskytuje
študentom neoceniteľné základy ideálneho právného myslenia a právnej argumentácie: to je možné
aj vďaka ideálnemu prepojeniu poznatkov z dvoch právnych disciplín – rímskeho a kánonického
práva, ktoré stoja pri začiatku európskeho univerzitného vzdelávania a tvoria stavebné kamene
európskeho kontinentálneho právneho systému.
Z uvedených dôvodov všetci oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. za profesora v odbore rímske
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
otvoril opätovne diskusiu, do ktorej sa už nikto neprihlásil.
Predseda inauguračnej komisie potom vyzval inauguranta, aby sa vyjadril k položeným
otázkam a k oponentským posudkom, čo on vykonal.
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Využil túto príležitosť aj na to, aby sa poďakoval oponentom za vypracovanie posudkov,
váži si ich slová uznania, ocenenie jeho práce a ich ľudský rozmer. Cíti pokoru a tiež vďačnosť, že
s nimi mohol spolupracovať.
Inaugurant sa na záver taktiež poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za
následné hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce jednak zo strany oponentov,
ale aj zo strany diskutujúcich.
Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimo, DrSc. podporil návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore rímske právo a ukončil verejnú časť inauguračnej
prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR
PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo
zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
- hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.9.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 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 návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE v odbore obchodné a finančné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Potom odovzdal
slovo prodekanovi pre rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedníčky
habilitačnej komisie prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh a
prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
habilitantky v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), zo dňa 30.06.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR

10

Členovia:
doc. JUDr. Ivana Štenglová, CSc.
Pracovisko: Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., Praha, ČR / Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Praha, ČR
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Účinky nesprávnych zápisov v obchodnom registri v kontexte s rakúskou a nemeckou právnou
úpravou materiálnej publicity.
Téma habilitačnej práce:
Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy súvisiace s materiálnou publicitou
a osobitnými postupmi a konaniami vo veciach obchodného registra.
Prodekan pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o výsledku
hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce Dr. iur. Angeliky Mašurovej, MLE zo dňa 30.06.2020. 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 Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE, v študijnom odbore obchodné a finančné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), ktorý ho predložil
na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent habilitantke. Uviedol, že
sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktorú vysoko vyzdvihol.
Uviedol, že to bola jedna z najlepších habilitačných prednáškok a obhajob habilitačných prác, na
ktorých sa zúčastnil.
Potom vyzval predsedníčku habilitačnej komisie prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., aby sa
vyjadrila k priebehu konania. Tá uviedla, že už bolo všetko povedané a požiadala o podporu
návrhu. Zdôraznila erudovanosť habilitatky a uviedla, že téma habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce bola zvolená aj vzhľadom na tú skutočnosť, že habilitantka II. a III. stupeň
vysokoškolského štúdia absolvovala na univerzite vo Viedni.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali
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skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

51
42

39
39
0
0

Za:
39 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnila habilitantka: Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin).
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a
hospodárského práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) návrh na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jana Duračinská, 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 návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Jane Duračinskej, PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Potom odovzdal slovo
prodekanovi pre vedu prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej
komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom
VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore
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obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.10.), zo dňa 30.06.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Milan Ďurica, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Skupiny spoločností v slovenskom obchodnom práve v porovnaní s rakúskou právnou úpravou
koncernu.
Téma habilitačnej práce:
Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností.
Prodekan pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o výsledku
hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce JUDr. Jane Duračinskej, PhD. zo dňa 30.06.2020. Počet členov oprávnených
hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov (jeden neprítomný oponent za zúčastnil habilitačnej
prednášky a obhajoby, ale technicky nehlasoval). Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov
0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej
rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického
titulu docent JUDr. Jane Duračinskej, PhD., v študijnom odbore obchodné a finančné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), ktorý ho predložil
na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent habilitantke. Uviedol, že
sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktorá bola veľmi dobrá,
kvalitná a vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby sa vyjadril
k priebehu konania. Ten uviedol, že išlo o excelentnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce,
ktorú ocenili a nešetrili chválou členovia habilitačnej komisie a oponenti, ale aj diskutujúci prítomní
na prednáške a obhajobe. Taktiež predseda habilitačnej komisie požiadal o podporu návrhu.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE
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prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali
skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Hlasovanie č. 4:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

51
42

39
39
0
0

Za:
39 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnila habilitantka: JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin).
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí odišli na zasadnute inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Jane Duračinskej, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.

BOD 6 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Miroslav
Lysý, 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 6) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov
inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za
profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky a vyzval na
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podporu konania. Uviedol, že uchádzač je dôležitým členom pedagogického zboru fakulty,
vedúcim Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, ktorú vedie zodpovedne a spoľahlivo,
má veľa kvalitných vedeckých výstupov.
Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD.,
prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho
vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. splnil
kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na podporu
konania.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
39 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin).
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila predsedu
inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej
prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Miroslava
Lysého, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry 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.):
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
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
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Oponenti:
prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Pracovisko: Významný odborník v oblasti teórie a dejín štátu a práva
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Poňatie národa v slovenských právnych dejinách.
BOD7) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 7), podbod a), b), c), d) a otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať ako o celku.
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin).
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
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Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania,
doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta,
- prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta.
Externí členovia komisií:
-

-

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD., - Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva,
JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD., - Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL, - Univerzita Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta,
Mgr. et Mgr. Ivan Kisely, PhD., Bird@Bird s.r.o. advokátska kancelária,
pobočka Slovensko,
JUDr. Ing. Miriam Galandová, Ph.D., LL.M., FCCA, - PRK Partners, s.r.o., Bratislava,
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., - Ústav štátu a Práva Slovenskej akadémie vied,
Bratislava,
JUDr. Marián Ďurana, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta,
doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., - Ekonomická univerzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta.

b) Doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Dejiny štátu a práva
Interný predseda komisií (zároveň je aj členka komisií):
-

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania

= študijný predmet: správne právo
Interný predseda komisií (zároveň je aj členka komisií):
-

doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva

= študijný predmet: občianske právo
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Interní členovia komisií
-

Mgr. Martin Hamřik, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva,
JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA, - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva.

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:
-

školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch teória
a dejiny štátu a práva: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania,

-

školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch správne
právo: doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,

-

školiteľ v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch ústavné
právo: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., - Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied,
Bratislava.

d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch:
Študijný odbor: právo
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Doktorand: Mgr. Martin Magdolen
Forma štúdia: denná
Ročník: prvý
Téma DP: Právne postavenie a organizácia HSĽS v rokoch 1938 - 1944 (1945).
Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Nová školiteľka: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied,
v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – 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 docent JUDr. Mgr. Michalovi
Mrvovi, PhD., LL.M. v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi
Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil
prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne
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spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu
docent v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
Následne predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 8
diskusiu. Do diskusie sa prihlásil doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., ktorý ako vedúci Katedry
teorie práva a sociálnych vied, kde uchádzač pôsobí, požiadal o podporu konania. Pozná
habilitanta už dlhšiu dobu, spĺňa všetky odborné aj morálne požiadavky, aby sa mohol zúčastniť
habilitačného konania.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 8 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

43 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin).
Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Michalovi Mrvovi, PhD., LL.M. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a sociálnych
vied, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
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Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Dobré mravy a ich význam pri interpretácii právnych úkonov.
Téma habilitačnej práce:
(Ne)platnosť a (ne)účinnosť právneho úkonu.

BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Branislav Jablonka, 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 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 docent JUDr. Branislavovi
Jablonkovi, PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Následne dal slovo prof. JUDr.
Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti
oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe
písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) a podporil konanie. Ďalej predniesol
návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
Následne predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 9
diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 9 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

43 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa už zúčastnil aj: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
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Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Branislavovi Jablonkovi, 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. Mária Patakyová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Zneužitie práva v súvislosti s emisiou zmenky.
Téma habilitačnej práce:
Vybrané štúdie zo zmenkového práva.

BOD 10) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. et doc. PaedDr.
JCDr. Róbert Brtko, CSc. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 10) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc. v
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odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.9.).
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. dr. hab. Bronisław Sitek
Pracovisko: Univerzita sociálnych a humanitných vied, Právnická fakulta, Varšava, Poľsko
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Katolická teologická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR.
Téma inauguračnej prednášky:
Efektivita rímskeho súkromného procesu.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Klimku,
DrSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE
hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda inauguračnej
komisie; prof. dr. hab. Bronislaw Sitek, člen inauguračnej komisie; prof. JUDr. Jan Kuklík,
DrSc., člen inauguračnej komisie; prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., člen inauguračnej
komisie.

-

oponenti: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.; prof. JUDr.
Ignác Antonín Hrdina, DrSc. – neprítomný (zdravotné dôvody, ospravedlnený).

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 01.07.2020 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF
UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na
získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní
dňa 15.06.2020, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
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dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc., uskutočnenej dňa 01.07.2020, na
tému „Efektivita rímskeho súkromného procesu“ inauguračná komisia odporúča schváliť návrh
na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore rímske právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.)“.
Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia komisie
a oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov a
oponentov: 6, 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.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK podporili toto
konanie a 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., uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za
profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za
profesora.
Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal o
prednesenom návrhu hlasovať.
O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený
protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 9:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 44
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

43
43
0
0

Za:
43 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant: doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka,
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CSc., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva,
kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) návrh na vymenovanie za
profesora.
BOD 11) Informácia dekana.
Dekan fakulty informoval prítomných (hlavne externých členov VR PraF UK, interní
členovia už dostali informáciu), že na fakulte bude určite home office a on-line kontaktná forma
kooperácie (bez ohľadu na vývoj pandémie) prebiehať do 16. 8. 2020. Skúškové obdobie bude
v tomto akademickom roku prebiehať aj od 17. 8. 2020 do 31. 8. 2020 a to nielen pokiaľ ide
o štátne skúšky, ale aj o bežné skúšky. Zatiaľ je realizácia tohto skúškového obdobie plánovaná
fyzicky kontaktnou formou, ale či tomu tak naozaj bude, bude závisieť od ďalšieho vývoja
pandémie.
Fakulta musí byť pripravená na to, že v prípade potreby bude doslova zo dňa na deň fyzicky
kontaktná forma realizácie štúdia opäť zmenená na on-line formu štúdia Na to isté musíme byť
pripravení aj počas zimného semestra budúceho akademického roku.
To sa týka aj budúcich zasadnutí VR PraF UK, ktoré sa plánujú na dni (informácia o
konaní zasadnutí už bola zaslaná členov VR PraF UK aj e-mailom dňa 30.06.2020):
-

10.09.2020 (štvrtok) o 14.00 hod.,
12.11.2020 (štvrtok) o 14.00 hod.,
10.12.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. (v prípade potreby).

Ďalej dekan otvoril aj aktuálnu tému plagiátorstva, ktorá v súčasnosti rezonuje na
Slovensku. Uviedol, že aj na fakulte tiež, ešte skôr, sa začali riešiť formou disciplinárnych konaní
niektoré, najmä bakalárske práce, pri ktorých je podozrenie z plagiátorstva.
Dekan na túto tému avizoval veľkú diskusiu v rámci zhromaždenia akademickej obce.
Do diskusie sa v rámci tohto bodu programu nikto neprihlásil.
BOD 12) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.
BOD 13) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za
úspešný priebeh zasadnutia, poprial členom VR PraF UK príjemné a pokojné leto a zasadnutie
ukončil o 16.58 hod.
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V Bratislave dňa 01.07.2020.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Zapísala:
JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave
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