Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 10. septembra 2020 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:
Neprítomní:

Program

43 členov VR PraF UK
8 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, ktoré

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 04.08.2020 do 06.08.2020 vo veci
schválenia predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo
všetkých stupňoch štúdia.
3. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. et 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.) – inauguračná
prednáška.
4. 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 návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
5. 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 návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
6. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír
Čunderlík, 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
inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej
prednášky.
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7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Lenka Dufalová, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore
občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
a teórie práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
9. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach
vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
10. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. et 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 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 skontrolovaním prezencie členov VR
PraF UK, členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Mgr. et Mgr.
Miroslava Lysého, PhD.
Prodekan pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. skontroloval účasť (prítomnosť) členov
VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams a účasť členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Mgr. et Mgr.
Miroslava Lysého, PhD.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 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 41 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Na začiatku inauguračnej prednášky doc. Mgr. et. Mgr. Miroslava Lysého, PhD., sa pripojili
na zasadnutie ďalší členovia VR PraF UK, doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a Dr. h. c. prof. JUDr.
Lucia Kurilovská, 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 všetky 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.
JUDr. Peter Hulla
dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
prof. MJUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

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. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa
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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.
Hlasovanie č. 1:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Nehlasovalo: 7 prítomných členov VR PraF UK
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 10.09.2020 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Nehlasovalo: 7 prítomných členov VR PraF UK
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za
skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 10.09.2020 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekanov doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.
a JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 10.09.2020 sú
realizované ako tajné.

Bod 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave od 04.08.2020 do 06.08.2020 vo veci schválenia
predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo všetkých stupňoch štúdia.
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 04.08.2020, v termíne od 04.08.2020 do 06.08.2020:
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Protokol
o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 04.08.2020 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
04.08.2020 do dňa 06.08.2020 (deň ukončenia hlasovania 06.08.2020).
Dňa 07.08.2020 určení skrutátori, doc. JUDr. Lívia Trellová, 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 04.08.2020 do 06.08.2020, doc. JUDr. Líviu
Trellovú, PhD. a Dr. iur. Angeliku Mašurovú, MLE.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov:
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatný:

51
38
37

37
0
0
1

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje predsedov a
členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch
štúdia:
Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta,
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD., - Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta,
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta
podnikového manažmentu,
doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc., - významný odborník z odboru Teória a dejiny štátu
a práva, na dôchodku.
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Externí členovia komisií:

-

JUDr. Juraj Takáč, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta,
JUDr. Veronika Skorková, PhD., - Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Právnická
fakulta,
JUDr. Zuzana Adamová, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,

-

JUDr. Martin Hapla, PhD., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta.

-

Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov:
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatný:

51
38
37

37
0
0
1

Skrutátori, doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. a Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, potvrdili
výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 07.08.2020.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a následne sa zaslal elektronicky
členom VR PraF UK v Bratislave dňa 07.08.2020.
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. Mgr. et 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.) – 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.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. Mgr. et Mgr.
Miroslava Lysého, PhD. Predseda inauguračnej komisie tiež privítal a predstavil členov
inauguračnej komisie a oponentov.
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda komisie; prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., člen
komisie; prof. JUDr. Miloš Večeřa, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., člen
komisie (pripojený od tohoto bodu programu).
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Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., prof. JUDr. Matúš Nemec,
PhD.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. konštatoval, že
v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora
a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 14.07.2020 uchádzač splnil fakultné kritériá
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom
rozsahu a doc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké
i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na
uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému
„Poňatie národa v slovenských právnych dejinách“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 10.09.2020 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda inauguračnej komisie predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého,
PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Poňatie národa v slovenských
právnych dejinách“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo
verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurant doc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. pozdravil prítomných členov VR PraF
UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant na úvod vymedzil, že sa vo svojej prednáške bude venovať osobitne uhorskému
obdobiu slovenských právnych dejín, ktoré predstavuje zrejme najkontroverznejšiu časť tejto témy.
Zdôraznil atraktivitu tejto témy, jej aktuálne dimenzie a svoj osobný vedecký vklad v rámci jej
skúmania.
Svoj pohľad na problém poňatia národa v podmienkach Uhorského kráľovstva začal
predstavením dvoch základných protichodných téz, vychádzajúcich z toho, že Uhorsko bývalo
v historickom bádaní prezentované ako jednonárodový štát na strane jednej a mnohonárodný
(mnohonárodnostný) na strane druhej. Súčasne ukázal, že téme sa už venovali autori mnohých
vedných disciplín (jazykoveda, história, archeológia) a sám sa rozhodol túto tému poňať právnohistoricky, teda na základe analýzy a interpretácie prameňov práva.
Z nich vyplýva, že Uhorské kráľovstvo prostredníctvom svojich prameňov práva bolo od
najstarších čias mnohonárodným štátom. Osobitne vyplýva táto charakteristika z textov Zlatých búl
(1222 a 1231). Mnohonárodný charakter napokon potvrdzujú aj mestské privilégiá a privilégiá pre
osobitné územné obvody. Inaugurant rozdelil uhorské národy do troch rovín, a to na úrovni
(prevažne) šľachty (tzv. Natio Hungarica), partikulárnych etnických spoločenstiev (v mestách
a v privilegovaných obvodoch) a na úrovni poddaných (bez osobitných práv; o etnickej
rozmanitosti poddaných písal Werbőczy v Tripartite).
Zánik tejto stavovskej hierarchie etník prišiel s modernou dobou (od konca 18. storočia)
a bol sprievodným javom modernizácie v práve, v ekonomike a v spoločnosti, súvisel
s odstraňovaním stavovských rozdielov a s centralizáciou štátu. Vznikol tak nový koncept
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uhorského národa skladajúceho sa z jednotlivých národností, ako ho do legislatívy uviedol tzv.
Národnostný zákon z roku 1868.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou žiadateľ preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne objasniť spleť nacionálnych vzťahov v staršom uhorskom práve.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef
Klimko, DrSc. navrhol, aby sa diskusia k inauguračnej prednáške uskutočnila až po vystúpení
oponentov, s týmto návrhom prítomní súhlasili a nemali žiadnu otázku. Predseda inauguračnej
komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné
časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti v inauguračnom konaní, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., prof. JUDr. Peter
Mosný, CSc., a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., vo svojich oponentských posudkoch zhodnotili
doterajšiu činnosť uchádzača, jeho doterajšie vedecké výstupy, vyzdvihli jeho vedecké kvality ako
aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.
Prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. zhodnotil jednotlivé stránky inaugurantovmu profilu
ako vyštudovaného právnika a historika, čo reflektuje aj tvorbu, zručnosti a výber metód v jeho
vedeckých prácach. Prof. Mosný sa pozastavil nad aktivitami inauguranta ako pedagóga, autora
prác k najstarším dejinám štátu a práva na Slovensku, ale priblížil ho aj ako obnoviteľa Sekcie pre
právne dejiny v rámci Slovenskej historickej spoločnosti.
Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. sa vo svojom oponentskom posudku taktiež venoval
jednotlivým stránkam odborného profilu inauguranta, jeho ceste od všeobecných dejín k právnym
dejinám, jeho pozitívnemu ohlasu medzi kolegami z právnohistorickej obce na jeho pedagogické
a vedecké aktivity. Poukázal tiež na publikačnú činnosť inauguranta, v ktorej vynikajú jeho výstupy
v karentovanom Historickom časopise. Osobitne zmienil aj inaugurantove aktivity ako vedúceho
Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky.
Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. vo svojom oponentskom posudku zdôraznil, že ako kolega
z katedry mohol pozorovať inauguranta ako rozvážneho diskutéra a právneho historika, ceniaceho
si slobodu bádania. Poukázal na rozsiahlu publikačnú činnosť a rozmanitosť ohlasov na ňu,
spomenul tiež výstupy v indexovaných časopisoch, ale aj často opomínanú recenznú aktivitu.
Z uvedených dôvodov všetci oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD. za profesora v odbore teória a dejiny
štátu na práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.2).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. sa
ich opýtal, či majú nejaké otázky na inauguranta. Oponenti uviedli, že otázky nemajú. Potom
predseda inauguračnej komisie otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa zapojili:
-

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
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-

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.

Diskutujúci ocenili a hodnotili inauguračnú prednášku, položili otázky inaugurantovi, ktorý
na ne postupne odpovedal a reagoval na ich pripomienky.
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 teória a dejiny štátu a práva 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 teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.
BOD 4) 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 návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na 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.). Potom odovzdal
slovo prodekanovi pre rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu
habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefa Klimku, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal
členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v
odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.), zo dňa 27.08.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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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.
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.
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. Mgr. Michala Mrvu, PhD., LL.M. zo dňa 27.08.2020. 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 vedeckopedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Michalovi Mrvovi, PhD., LL.M. v študijnom odbore teória
a dejiny štátu na práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.2.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent habilitantovi. Uviedol, že
osobne sa síce nezúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ale ohlasy od
zúčastnených boli veľmi pozitívne.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc.
JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied, na ktorej habilitant
pôsobí. Ten uviedol, že sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktoré
boli kvalitné, habilitant preukázal vysoké vedecké hodnoty a svoj prínos pre katedru a požiadal o
podporu konania.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o
výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a
vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
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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
41

38
38
0
0

Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa už zúčastnili aj členovia VR PraF UK, doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a Dr. h. c.
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 3:
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 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.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.

BOD 5) 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 návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na 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.). Potom odovzdal
slovo prodekanovi pre vedu 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
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habilitanta v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), zo dňa 26.08.2020.
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.
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. Branislava Jablonku, PhD. zo dňa 26.08.2020. 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 JUDr. Branislavovi Jablonkovi, 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 tento návrh a vyzval predsedníčku habilitačnej
komisie prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., aby sa vyjadrila k priebehu konania. Tá uviedla, že
habilitant preukázal svoju spôsobilosť, odbornú aj osobnostnú na to, aby mu bol udelený vedeckopedagogický titul docent.
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
skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
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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
41

39
38
0
1

Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK
Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 4:
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
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 6 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír
Čunderlík, 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 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. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry finančného práva a vyzval na podporu konania.
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. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. splnil
kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na podporu
konania.
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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:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Nehlasovalo: 1 prítomný člen VR PraF UK
Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí 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. JUDr.
Ľubomíra Čunderlíka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry finančného práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.):
Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA
Pracovisko: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo,
SR
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prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu.

BOD 7 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Lenka Dufalová, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore občianske
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) –
schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
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 docent Mgr. Lenke Dufalovej,
PhD. v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.11.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi
pre vedu, ktorý predstavil habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou
a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov
habilitantka spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.11.) 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. 7
diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 7 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Nehlasoval: 1 prítomný člen VR PraF UK
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Lenke Dufalovej, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v dbore občianske
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právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.11.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému
habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Právne postavenie osôb rovnakého pohlavia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.
Téma habilitačnej práce:
Surogačné materstvo.

BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a teórie
práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.3.) – 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. Kamilovi
Baraníkovi, PhD., LL.M. v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). 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 vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) a
podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
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Následne predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 8
diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý požiadal o
vysvetlenie, prečo sú v tomto konaní navrhnutí až 4 oponenti.
Dekan fakulty uviedol, že to nie je prvýkrát a nie je to problém. Habilitant chcel mať
v konaní prizvaného ako oponenta prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., ktorý je odborníkom, vedcom i
praktikom v odbore ústavné právo, veď zastával funkciu predsedu Ústavného súdu SR, ale je
profesorom v odbore občianske právo, ktoré podľa pôvodných opisov odborov nie je k ústavnému
právu príbuzný odbor Z uvedeného dôvodu bol pre nespochybniteľnosť konania navrhnutý ďalší
oponent (spolu navrhnutí oponenti: traja externí a jeden z PraF UK v Bratislave).
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:

39 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Nehlasoval: 1 prítomný člen VR PraF UK
Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie.

Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra ústavného práva a teórie vied, v dbore
ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.3.) – 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. Ľubor Cibulka, CSc.
Pracovisko: významný odborník z odboru ústavného práva
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
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Oponenti:
prof. et. doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.
Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, ČR
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR
doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike.
Téma habilitačnej práce:
Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu.

BOD 9) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov 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 9), 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. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

37 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie.
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Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
a) doplnenie predsedov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach
vo všetkých stupňoch štúdia:
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav ekonomických vied,
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied.

b) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Obchodné právo
Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
-

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:
-

školiteľ v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch správne
právo: doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky.

d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch:
doktorand: Mgr. Ivan Novotný
študijný odbor: právo
študijný program: medzinárodné právo
Forma štúdia: denná
Ročník: 3.
Téma dizertačnej práce: Všeobecné princípy právne ako prameň medzinárodného práva.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Navrhovaný (nový) školiteľ: doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD.
doktorand: JUDr. Lukáš Turay
Študijný odbor: právo
Študijný program: trestné právo
Forma štúdia: denná
Ročník: 3.
Téma dizertačnej práce: Kriminalita bielych golierov.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Navrhovaný (nový) školiteľ: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
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Doktorand: Mgr. Maroš Pavlovič
Študijný odbor: právo
Študijný program: správne právo
Forma štúdia: denná
Ročník: 3.
Téma dizertačnej práce: Pozemkové právo.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Nový školiteľ: doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

BOD 10) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. et 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
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. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD. 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
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.
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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. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., člen inauguračnej komisie; prof. JUDr. Michal
Skřejpek, DrSc., člen inauguračnej komisie; prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., člen
inauguračnej komisie.

-

oponenti: prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. a prof. JUDr.
Matúš Nemec, PhD.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 10.09.2020 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 14.07.2020, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD., uskutočnenej dňa 10.09.2020, na tému
„Poňatie národa v slovenských právnych dejinách“ inauguračná komisia odporúča schváliť
návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)“.
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: 7, počet kladných hlasov: 7, 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: 43
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Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

40
40
0
0

Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant: doc. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
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. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, 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.) návrh na vymenovanie za
profesora.
Predseda VR PraF UK dal slovo inaugurantovi, ktorý poďakoval oponentom a členom inauguračnej
komisie. Taktiež kolegom za účast a za to, že s nimi mohol za 14 rokov svojho pôsobenia na
fakulte spolupracovať a tiež zvedavým a inšpirujúcim študentom, ktorí tiež posúvajú pedagógov
ďalej v ich pedagogickej a odbornej činnosti. Na záver sa poďakoval aj svojej rodine za podporu.

BOD 11) Informácia dekana.
Dekan fakulty uviedol, že o novom spôsobe akreditácie bude informovať na budúcom
zasadnutí VR PraF UK.
Venoval pozornosť súčasnej situácii v súvislosti s druhou vlnou ochorenia COVID-19. Na
Právnickej fakulte UK v Bratislave sa za účelom ochrany a bezpečnosti zamestnancov a študentov
pristúpilo k tomu, že celá výučba v zimnom semestri vrátane skúškového obdobia bude prebiehať
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Vzhľadom na priestorové možnosti fakulty
a počet študentov, by sa nedal zabezpečiť potrebný rozostup pre študentov. Pred rokom sa
realizoval prepočet, koľko podlahovej plochy fakulty pripadá na 1 študenta, pričom na 1 študenta
pripadá 0,83 m2 podlahovej plochy (ale celej fakulty vrátane kancelárií). Urobili sa opatrenia, aby
sa situácia zlepšila, nové priestory sú však stále v rekonštrukcii.
Dekan fakulty vyzval prítomných dekanov právnických fakúlt zo Slovenska a z Českej
republiky, aby sa vyjadrili, ako oni riešia situáciu s rozširujúcim sa ochorením COVID-19:
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1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta - dekan fakulty doc.
JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. uviedol, že prednášky sa budú realizovať ON-LINE
a semináre pôjdu prezenčnou formou (majú menej študentrov ako PraF UK a lepšie
priestorové kapacíty);
2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta - dekan fakulty doc. dr. iur.
JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. uviedol, že na fakulte sa pristúpilo kompletne k ONLINE výučbe;
3. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – dekan fakulty, doc. JUDr. Václav
Stehlík, Ph.D., LL.M. uviedol, že výučba bude bezkontaktnou formou, ON-LINE;
čakajú na vyjadrenie akreditačných orgánov;
4. Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta – dekan fakulty doc. JUDr. Mgr.
Martin Škop, Ph.D. uviedol, že zatiaľ zostávajú pri výučbe v hybridnom režime,
semináre budú prebiehať prezenčne a prednášky dištančne (ON-LINE).
Prodekan pre vedu, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. v krátkosti doplnil, ako prebieha
výučba na niektorých zahraničných vysokých školách:
- Oxfordská univerzita – kombinovaná výučba,
- Univerzita v Cambridgi – kombinovaná výučba,
- Harvardova univerzita - ON-LINE výučba,
- Viedenská univerzita – kombinovaná výučba.
Dekan fakulty ďalej informoval, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa uskutoční
12.11.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
V prípade potreby bude prebiehať aj zasadnutie VR PraF UK v mesiaci december
(10.12.2020 o 14.00 hod.).
V rámci tohto bodu programu sa už do diskusie 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 a zasadnutie ukončil o 16.35 hod.
V Bratislave dňa 10.09.2020.

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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