Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 14. mája 2020 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:
Neprítomní:
Program

45 členov VR PraF UK
6 členov VR PraF UK
zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty (k Vnútornému predpisu č. 3/2016).
3. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – 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 udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, 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 udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. –
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 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.
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8. 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 predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
9. 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 predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
10. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za
rok 2019 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2019.
11. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
12. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie návrhu na vymenovanie za
profesorku.
13. Informácia dekana.
14. Rôzne.
15. Záver.

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 a členov a oponentov inauguračnej komisie v inauguračnom konaní doc. JUDr.
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Kataríny Kalesnej, CSc., v tomto čase bolo tiež realizované ďalšie školenie pripojených členov VR
PraF UK v otázke, ako technicky realizovať tajné hlasovania.
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 42 členov, čím bola VR PraF UK
uznášaniaschopná.
Po prerokovaní prvého bodu programu sa podarilo pripojiť na ON-LINE zasadnutie VR
PraF UK ďalším dvom členom, JUDr. Daniele Švecovej a prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., ktorí
následne boli aj prítomní na rokovaní a od bodu č. 5 bol prítomný na rokovaní aj JUDr. Tomáš
Borec.
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- Mgr. Gábor Gál
- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
- Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
- prof. JUDr. Marek Števček, 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.
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
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:
39 hlasov (po skončení hlasovania boli odovzdané ešte 2 hlasy, ktoré však vzhľadom na
skoršie ukončenie hlasovania boli nulitné; spočítavací systém tak zaznamenal spolu 41 hlasov)
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
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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 14.05.2020 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
39 hlasov (po skončení hlasovania boli odovzdané ešte 2 hlasy, ktoré však vzhľadom na
skoršie ukončenie hlasovania boli nulitné; spočítavací systém tak zaznamenal spolu 41 hlasov)
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
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 14.05.2020 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa
Andraška, PhD. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 14. 05. 2020 sú realizované ako tajné.

Bod 2) Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty (k Vnútornému predpisu č. 3/2016).
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, v krátkosti oboznámil členov VR PraF
UK s obsahom Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku VR PraF UK, ktorý primárne upravuje ONLINE rokovanie Vedeckej rady PraF UK.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 2 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 2 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 3:
Za:
40 hlasov (po skončení hlasovania bol odovzdaný ešte 1 hlas, ktorý však vzhľadom na
skoršie ukončenie hlasovania bol nulitné; spočítavací systém tak zaznamenal spolu 41 hlasov)
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje Dodatok č.
1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty (k Vnútornému predpisu č. 3/2016).
Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Bod 3) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – 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, inaugurantku
a odovzdal slovo prof. JUDr. Márii Patakyovej, CSc., predsedníčke inauguračnej komisie v konaní
na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Katarínu Kalesnú, CSc. Predsedníčka inauguračnej
komisie vykonala prezenciu členov inauguračnej komisie a oponentov, pričom boli prítomní všetci
členovia inauguračnej komisie a všetci oponenti. Následne členov inauguračnej komisie
a oponentov privítala a predstavila. Konštatovala, že v zmysle príslušných právnych predpisov
týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesorku a na základe stanoviska inauguračnej komisie
zo dňa 26.03.2020 uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Katarína Kalesná,
CSc. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie.
Predsedníčka inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučila pokračovať v inauguračnom
konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Je ordoliberalizmus mŕtvy?“
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 14.05.2020 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., predsedníčka inauguračnej komisie predstavila
uchádzačku, jej pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzvala doc. JUDr. Katarínu
Kalesnú, CSc., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Je ordoliberalizmus
mŕtvy?“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné,
konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurantka, doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. pozdravila prítomných členov VR PraF
UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurantka sa vo svojej prednáške zaoberala charakterom súťažného práva jednak
z hľadiska právnej zodpovednosti, jednak z hľadiska legislatívnej techniky. Zdôraznila, že vzťahy
upravované právom proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže sa vzhľadom na riešenie patológie
súťažných vzťahov jednoznačne kvalifikujú ako vzťahy právnej zodpovednosti. Z legislatívnotechnického hľadiska ide o úpravu vo forme generálnych klauzúl ako všeobecného spôsobu
vyjadrenia určitého konania. Medzi prednosti takejto právnej úpravy patrí najmä flexibilita, na
druhej strane však všeobecnosť, či právna neurčitosť pojmov použitých v skutkovej podstate kladie
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zvýšené nároky na interpretáciu ako predpoklad správnej aplikácie. Z tohto hľadiska hrá
nezanedbateľnú úlohu aj účel právnej úpravy a judikatúra, ktorá právnu úpravu interpretačne
dotvára.
V ďalšej časti prednášky inaugurantka poukázala na koncepciu ordoliberalizmu, ktorá
citeľne ovplyvnila prvotnú právnu úpravu antitrustu v Zmluve o EHS (1957). Zdôraznila, že jeho
východiskom boli skôr hodnoty humanistické ako čisto ekonomické. Základnou chránenou
hodnotou sa stáva sloboda jednotlivca, zaručenie voľnej trhovej konkurencie v štátom vytvorenom
a garantovanom poriadku, teda zosúladenie slobody a poriadku.
Právo generálnych klauzúl vytvára podľa inaugurantky priestor na interpretáciu
všeobecných pojmov v zmysle prevládajúcich ekonomických teórií. Kým počiatky aplikácie
súťažného práva v EÚ sa spájajú s koncepciou ordoliberalizmu, obdobie po roku 2000 prináša trend
„ekonomizácie ochrany súťaže“ s dôrazom na posilnenie hospodárskej efektivity a spotrebiteľského
blahobytu. To zároveň znamená posun od formalizmu k sofistikovanej mikroekonomickej analýze
a hodnoteniu dôsledkov posudzovaného konania („effects based approach“). Rozdielnosť
formalistického a ekonomického prístupu v rozhodovacej praxi inaugurantka demonštrovala na
prípade INTEL (C-413/14 P). Ani dôraz na spotrebiteľský blahobyt či efektívnosť by však nemal
znamenať negáciu základného cieľa súťažného práva, ktorým je ochrana hospodárskej súťaže.
Inaugurantka venovala pozornosť aj špecifikám digitálnej ekonómie, ktorá je výzvou nielen
pre ordoliberálny prístup, ale aj pre samotné súťažné právo. Oprela sa o Správu Európskej komisie
o súťažnej politike v digitálnej ére a o názor Komisie, že súťažné pravidlá zakotvené v Zmluve
o fungovaní EÚ sú dostatočne flexibilným nástrojom ochrany súťaže aj v digitálnej ére; je však
potrebný nový prístup k vynucovaniu súťažného práva. Recentnú rozhodovaciu prax (napr. Google
Shopping) možno zároveň použiť ako dôkaz relevancie ordoliberalizmu aj na nových digitálnych
trhoch.
V závere konštatovala opodstatnenosť aplikácie súťažného práva vychádzajúceho
z ordoliberálnej koncepcie v rôznych trhových štruktúrach, vrátane digitálnych platforiem.
Zdôraznila význam hodnôt humanizmu, z ktorých ordoliberalizmus vychádza, najmä v digitálnej
ére a rozvoji umelej inteligencie.
Takto poňatou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú
spôsobilosť objasniť relatívne komplikovanú a komplexnú problematiku s prepojením na doterajšie
vedecké poznanie a činnosť v odbore, s naznačením budúcich výskumným možností, v čom
spočíval jej vedecký prínos. Uchádzačka poukázala aj na doterajší príspevok svojej osoby ako aj
svojich doktorandov, ktorých v minulosti vychovala a aktuálne vychováva, a to najmä v snahe
o prepojenie potrieb praxe a právnej teórie tak, aby dochádzalo k ich vzájomnému prepojeniu,
keďže len na základe ich súčinnosti je možné skvalitňovať vedeckú prácu v odbore obchodné
a finančné právo.
Po skončení inauguračnej prednášky predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc. otvorila diskusiu k inauguračnej prednáške a uviedla, aby sa diskutujúci
prihlasovali do diskusie tak, že položia svoje otázky písomne, čo by sa v rámci elektronickej
komunikácie zobrazilo v počítači na lište vpravo a ona by im následne udelila slovo.
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Predseda VR PraF UK uviedol, že ak to niekto považuje za pre neho najlepšie riešenie,
môže sa do diskusie prihlasovať aj ústne.
Do diskusie sa prihlásili:
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
- prof. JUDr. Jozef Bejček, CSc., z Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty,
- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
Diskutujúci vysoko ocenili a hodnotili inauguračnú prednášku, položili otázky inaugurantke,
ktorá na ne postupne odpovedala a reagovala na ich pripomienky.
Po skončení diskusie prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., vyzvala prítomných oponentov,
aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti v inauguračnom konaní, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Oľga
Ovečková, DrSc. a prof. JUDr. Ján Husár, CSc vo svojich oponentských posudkoch zhodnotili
doterajšiu činnosť uchádzačky, jej doterajšie vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady
pre menovanie za profesorku.
Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. vo svojom oponentskom posudku zhodnotil jednotlivé
stránky odborného profilu inaugurantky, najmä jej rozsiahlu publikačnú činnosť, prameniacu z jej
výskumnej angažovanosti už počas práce v Ústave hospodárskeho práva Štátnej arbitráže ČSSR,
neskôr na UK, Právnickej fakulte. Za markantný znak považoval synergiu znalostí z európskeho
práva a práva na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj spätosť s právno-aplikačnou praxou
(Protimonopolný úrad SR), čo sa odrazilo aj v pedagogickej činnosti. Za rovnako významný
považoval aj jej trojjediný tematický záber (všeobecné problémy právnej zodpovednosti, ochrana
hospodárskej súťaže, európske právo, vrátane širších komparatistických súvislostí svetových
právnych systémov). Oponent priaznivo zhodnotil aj konferenčnú a grantovú aktivitu inaugurantky,
ako aj výchovu doktorandov, diplomantov a spracovanie učebných pomôcok. Celkovo považuje
inaugurantku za výraznú predstaviteľku slovenského obchodného a hospodárskeho práva, osobitne
práva na ochranu hospodárskej súťaže.
Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. Vo svojom posudku konštatovala, že uchádzačka je
poprednou odborníčkou v oblasti obchodného práva a osobitne práva hospodárskej súťaže
v dôsledku jej vedeckej činnosti od výskumných prác v Ústave hospodárskeho práva Štátnej
arbitráže ČSSR až po súčasnosť. Jej výsledkom bol rad významných publikácií (Kalesná, K.,Blažo,
O. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár., Kalesná, K. Právo proti obmedzovaniu
hospodárskej súťaže), ktoré rezonujú nielen v teoretickej oblasti, ale aj v aplikačnej praxi, čoho
dôkazom je aj ich citačný ohlas. Priaznivo zhodnotila aj medzinárodnú spoluprácu v rámci projektu
ECSA i grantovú činnosť. V rámci vedeckej práce vyzdvihla jej interdisciplinárny charakter a jej
aktuálnosť. Pri hodnotení pedagogickej činnosti zdôraznila jej dlhodobosť (od roku 1990) a jej
koreláciu s interdisciplinaritou výskumu, rovnako ako aj kvalitu vedeckej a pedagogickej práce.
V závere konštatovala, že uchádzačka spĺňa všetky požiadavky kladené na post univerzitnej
profesorky.
Prof. JUDr. Ján Husár, CSc. vo svojom posudku označil inaugurantku za výraznú osobnosť
slovenskej právnickej vedecko-pedagogickej komunity, ktorej meno sa spája najmä so súťažným
právom. Neopomenul však ani vedecko-výskumnú prácu uchádzačky v rámci Ústavu
hospodárskeho práva Štátnej arbitráže ČSSR. Ocenil, že uchádzačka rozpracovala teóriu súťažného
práva, ktorá na Slovensku vzhľadom na iný hospodársky systém nebola rozvinutá. Za jej ťažiskové
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dielo považuje Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. (v spoluautorstve s O. Blažom)
ako prvú publikáciu tohto druhu v slovenskej právnej spisbe a s významným citačným ohlasom. Za
rovnako významnú považuje aj monografiu Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktorá
vyšla len päť rokov po zmene spoločenských a ekonomických podmienok. Publikačná činnosť má
široký tematický záber. Oponent ocenil aj pedagogickú prácu uchádzačky a sformovanie vlastnej
školy súťažného práva, rovnako ako aj spoluprácu s praxou (Protimonopolný úrad). Konštatoval, že
uchádzačka zabezpečuje širokú škálu pedagogických, vedeckých a ďalších aktivít, ktoré sa podľa
zákona u profesorky predpokladajú.
Z uvedených dôvodov všetci oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc., za profesorku v odbore obchodné
a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.10).
Po vystúpení oponentov predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová,
CSc. otvorila opätovne diskusiu, do ktorej sa prihlásili:
- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
Predsedníčka inauguračnej komisie potom vyzvala inaugurantku, aby sa vyjadrila
k položeným otázkam a k oponentským posudkom, čo ona vykonala a využila túto príležitosť aj na
to, aby sa veľmi pekne poďakovala oponentom za vypracovanie posudkov a tiež za to, že jej dali
v posudkoch priaznivé hodnotenia.
Inaugurantka sa na záver taktiež poďakovala za pozornosť pri prednese prednášky a za
následné hodnotenie jej osoby, jej vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov
a diskutujúcich po jej prednáške.
Predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. podporila návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore obchodné a finančné právo a ukončila verejnú
časť inauguračnej prednášky a vyzvala 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 uchádzačky za profesorku
v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.10.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzačky za profesorku v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) alebo neschváliť návrh
na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore obchodné a finančné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.

8

BOD 4 ) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – doc. PaedDr.
JCDr. Róbert Brtko, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-peedagogického titulu
docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent doc. PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc. v odbore rímske právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.). Potom odovzdal slovo
prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, 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 rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.9.), zo dňa 11.05.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR

Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Manželská úcta (honor matrimonii) a manželské povedomie (affectio maritalis) ako pojmové znaky
rímskeho manželstva v klasickom a justiniánskom práve.
Téma habilitačnej práce:
Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval
prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc. zo dňa
11.05.2020. 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
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na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent doc. PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc.,
v študijnom odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.9.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent habilitantovi. Uviedol, že
sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktorá bola kvalitná a na úrovni
odprezentovaná a poďakoval sa habilitantovi za absolvovanie svojho už druhého habilitačného
konania aj v odbore rímske právo s tým, že následne bude prebiehať aj jeho inauguračné konanie
v odbore rímske právo, ktorého podmienky boli splnené už pred týmto habilitačným konaním.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefa Klimku,
DrSc., aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že habilitačná prednáška a obhajoba bola
výborna, na vysokej odbornej a vedeckej úrovni a požiadal o podporu návrhu.
Následne 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.
Hlasovanie č. 4:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať (bez habilitanta, ktorý nehlasoval):

42

Počet odovzdaných hlasov: 38 (po skončení hlasovania bol odovzdaný ešte 1 hlas „za“ habilitanta,
ktorý však vzhľadom na skoršie ukončenie hlasovania bol nulitný, spočítavací systém tak spolu
zaznamenal 39 hlasov)
- z toho kladných:
38
- z toho záporných:
0
- z toho zdržaných:
0

Za:
Proti:

38 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: habilitant – doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., hlasovania sa ešte nezúčastnil JUDr.
Tomáš Borec a ani prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní
inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent doc. PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva,
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kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) návrh na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, 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 udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Zuzane Mlkvej Illýovej, PhD. 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 vedecko-výskumnú činnosť 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
habilitantky v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.), zo dňa 12.05.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Kedy vznikol československý štát?
československého štátu.

– právne a právnopolitické polemiky o vzniku

Téma habilitačnej práce:
Láme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval
prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej
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prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Zuzany Mlkvej Illýovej, PhD. zo dňa 12.05.2020.
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. Zuzane Mlkvej Illýovej, PhD., v študijnom odbore
teória a dejiny štátu a 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 habilitantke. Uviedol, že
sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktorá bola zaujímavá a vyzval
predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefa Klimku, DrSc., aby sa vyjadril k priebehu
konania. Ten uviedol, že už bolo všetko povedané a 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
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali
skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Hlasovanie č. 5:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

51
44

41
40
0
1

Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa už zúčastnil JUDr. Tomáš Borec, hlasovania sa nezúčastnila prof. JUDr. Mária
Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Zuzane Mlkvej Illýovej, 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 udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
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BOD 6 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. Univerzita
Komenského
v Bratislave,
Právnická
fakulta,
Katedra
správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Zuzane Hamuľákovej, PhD. v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a
inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre
vedecko-výskumnú činnosť prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu
habilitačnej komisie prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. v tomto konaní predniesol návrh a prečítal
členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v
odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.4.), zo dňa 07.05.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Klasifikácia správnych deliktov trestnej povahy v kontexte Správneho súdneho poriadku
a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Téma habilitačnej práce:
Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval
prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Zuzany Hamuľákovej, PhD. zo dňa 07.05.2020.
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
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predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Zuzane Hamuľákovej, PhD., v študijnom odbore
správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.4.), 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 vynikajúca a vyzval
predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., aby sa vyjadril k priebehu
konania. Predseda habilitačnej komisie uviedol, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej
práce bola perfektná s plodnou diskusiou a 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
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali
skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Hlasovanie č. 6:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať (okrem manžela habilitantky, ktorý nehlasoval):
43
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 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: manžel habilitantky – doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., hlasovania sa nezúčastnila prof.
JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Zuzane Hamuľákovej, PhD. Univerzita
Komenského
v Bratislave,
Právnická
fakulta,
Katedra
správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) návrh na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
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BOD 7 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. –
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 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 7) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. PhDr. Martinovi Skalošovi, PhD. 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 vedecko-výskumnú činnosť 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 12.05.2020.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. Mgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Historické a právne aspekty vývoja právnej úpravy vlastníctva a vlastníckeho práva a jeho
uplatňovanie na území Slovenska.

Téma habilitačnej práce:
Historické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným
zreteľom na kodifikácie dvadsiateho storočia.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval
prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. PhDr. Martina Skaloša, PhD. zo dňa 12.05.2020.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5,
počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh
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predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. PhDr. Martinovi Skalošovi, PhD., v študijnom odbore
teória a dejiny štátu a 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
sa zúčastnil na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, ktorá bola kvalitná a vyzval
predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefa Klimku, DrSc., aby sa vyjadril k priebehu
konania. Ten uviedol, že habilitant prekvapil všetkých, lebo napriek jeho hendikepu zvládol celé
habilitačné konanie, poukázal na jeho rozsiahlu publikačnú činnosť, ktorou spĺňa podmienky aj na
inauguračné konanie a požiadal o podporu návrhu.
Predseda VR PraF UK taktiež vyzval dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., aby sa vyjadril ku konaniu,
nakoľko habilitant je ich pedagóg. Pán dekan uviedol, že habilitant je už dlhé roky stabilným
členom fakulty, napriek svojmu hendikepu si plní zodpovedne svoje povinnosti. Taktiež sa vyjadril
k jeho publikačným výstupom, ktorých je vyše 100, má tiež vyše 100 ohlasov a 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
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. 7:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných :

51
44

41
38
0
3

Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 3 hlasy
Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa nezúčastnila prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní
inauguračnej komisie.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. PhDr. Martinovi Skalošovi, PhD. –
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 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 8 ) 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 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 Dr. iur. Angelike
Mašurovej, MLE 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 vedecko-výskumnú činnosť, 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 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. Uviedol, že uchádzačka si
plní zodpovedne svoje pracovné povinnosti, je výborná pedagogička aj vedkyňa, okrem Slovenska
a Českej republiky je známa aj v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách a v rámci
výkonu funkcie prodekanky pre doktorandské štúdium odvádza výbornú prácu, ktorá vedie ku
skvalitneniu doktorandského štúdia na PraF UK.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovala: habilitantka – Dr. Iur Angelika Mašurová, MLE, hlasovania sa nezúčastnila prof. JUDr.
Mária Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní inauguračnej komisie.
Hlasovalo sa za sebou o bode č. 8 a o bode č.9 (potom, čo predseda VR PraF UK uviedol obe
konania).
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Uznesenie č. 8:
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 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:
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.
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.

BOD 9 ) 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 predsedu habilitačnej
komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej
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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. Jane Duračinskej,
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 vedecko-výskumnú činnosť, 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 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. Uviedol, že uchádzačka je
stabilnou členkou fakulty, vykonala obrovský kus práce ako prodekanka pre zahraničné vzťahy
a v súčasnosti vykonáva zodpovedne svoju prácu v pozícii prorektorky Univerzity Komenského
v Bratislave.
Predseda VR PraF UK 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.
(Hlasovalo sa za sebou o bode č. 8 a o bode č.9.)
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovala: habilitantka – JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Uznesenie č. 9:
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 hospodárskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
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prof. JUDr. Jozef 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.

BOD 10) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave
za rok 2019 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2019.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 programu zasadnutia – hodnotenie vzdelávacej
činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2019, hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na PraF
UK v Bratislave za rok 2019 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za
rok 2019.
Predseda VR PraF UK prezentoval (následne doplnený prodekanmi) Výročnú správu
o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2019 a tiež návrhy uznesení, ktorými sa hodnotí jednak
vzdelávacia činnosť na PraF UK a jednak vedecko-výskumná činnosť na PraF UK za rok 2019.
Uviedol, že v roku 2019 sa podarilo pre fakultu získať nové priestory v blízkosti Šafárikovho
námestia v Bratislave a poďakoval všetkým tým, ktorí sa na tom podieľali. V získaných priestoroch
však musí byť vykonaná rekonštrukcia, ktorá sa pozastavila v dôsledku súčasnej situácie
s pandémiou koronavírusu.
Ďalej informoval členov VR PraF UK, že v roku 2019 sa podarilo akreditovať študijné
programy rímske právo v III. stupni štúdia, kánonické právo v II. a III. stupni štúdia, fakulte tiež
bolo priznané právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania pracovné právo.
Poukázal na to, sa na fakulte sa venuje neustála pozornosť skvalitňovaniu štúdia.
Potom vyzval prodekanov fakulty zameraných na oblasť vzdelávania, vedy
a doktorandského štúdia, aby sa vyjadrili k jednotlivým častiam tohto bodu programu a doplnili
v krátkosti najdôležite informácie:
Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa
referoval o nasledovných záležitostiach:
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V súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti vysokých škôl sa práve vnútorný systém kvality stáva
kľúčovým pre posudzovanie akreditácie. Novozriadená Rada pre kvalitu a Rada pre kvalitu vedy a
doktorandského štúdia sú poradnými orgánmi, ktoré majú pomôcť pri plení týchto úloh.
V oblasti prijímania na bakalárske štúdium možno už teraz konštatovať stabilizáciu počtu
uchádzačov, ale aj počtu študentov, ktorí sa reálne v prvom ročníku bakalárskeho študijného
programu zapíšu na štúdium, pričom mierne rastúci je aj počet tzv. novoprijatých študentov, t.j.
občanov Slovenskej republiky, ktorí doteraz neštudovali na žiadnej vysokej škole.
Po porovnaní s údajmi za rok 2018 možno tiež konštatovať, že PraF UK si naďalej udržuje svoj
„celoslovenský“ význam z pohľadu štúdia, keďže iba cca 1/4 uchádzačov pochádza z regiónu
Bratislavy.
Štatistické údaje ukazujú, že štúdium na PraF UK je selektívne, pričom napriek rastúcemu počtu
prijatých študentov, počet absolventov zásadne nerastie.
Ako neuspokojivý jav treba vnímať klesajúci počet študentov v externej forme štúdia.
Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a pre rozvoj
o nasledovných záležitostiach:
V publikačnej činnosti za rok 2019 (918 výstupov) nastal oproti roku 2018 (1 054 výstupov) pokles,
je to však stále viac ako v roku 2017. Rovnako aj u citácií nastal pokles, a to z 2 136 citácií (rok
2018), na 1 505 citácií (rok 2019). Na strane druhej treba zvýrazniť, že fakulte sa v roku 2019
podarilo vyprodukovať celkovo 21 publikácií v zahraničných i domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science, SCOPUS a v karentovaných časopisoch, čo je značný nárast oproti
minulosti. U slovenských projektov (VEGA, KEGA, APVV), čo sa týka celkových prostriedkov
bol vykázaný nárast (za rok 2019 bola suma finančných prostriedkov vo výške 496 499 € oproti
roku 2018, kde bola suma finančných prostriekov vo výške 303 748 €). U zahraničných projektov
faktulta vykázala zlepšenie, a to najmä v rámci grantovej výzvy Európskej komisie Jean Monnet
Activities (4).
Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - prodekanka pre doktorandské štúdium referovala
o nasledovných záležitostiach:
Zriadenie novej odborovej komisie
Na základe novej právnej úpravy zakotvenej vo vyhláške č. 244/2019 Z. z. Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o sústave študijných odborov
Slovenskej republiky boli jednotlivé študijné právne odbory nahradené jedným študijným odborom
30. Právo. V súlade s novou právnou úpravou Vedecká rada PraF UK zvolila na svojom zasadnutí
21.11.2019 novú odborovú komisiu, pozostávajúcu prevažne z predsedov dovtedajších odborových
komisií a garantov akreditovaných doktorandských študijných programov. Predsedom novej
odborovej komisie sa stal prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Doterajšie odborové komisie boli
pretransformované na programové komisie a plnia funkciu dôležitých poradných orgánov.
Zriadenie Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia
V roku 2019 bola na základe Vnútorného predpisu č. 2/2019 Štatút Rady pre kvalitu Univerzity
Komenského v Bratislave zriadená Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia. Ako
predsedkyňa Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia bola po schválení Akademickým
senátom dekanom vymenovaná prodekanka PraF UK pre doktorandské štúdium Dr. iur. Angelika
Mašurová, MLE. Ako podpredseda bol po schválení Akademickým senátom dekanom vymenovaný
prodekan PraF UK pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. Primárnym cieľom Rady pre kvalitu
vedy a doktorandského štúdia je skvalitnenie doktorandského štúdia, ako aj výstupov doktorandov.
Za týmto účelom členovia Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia plánujú v najbližšom čase
vypracovať základné štandardy pre publikačnú činnosť doktorandov, aby sa táto nehodnotila len
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formálne podľa dosiahnutých bodov, ale aby sa zohľadňovala aj konkrétna úroveň jednotlivých
akademických výstupov doktorandov.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 10) diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o bode 10) programu zasadnutia a dal postupne hlasovať
o návrhoch uznesení č. 10 až 12:
Týchto hlasovaní sa už zúčastnila prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. po skončení
zasadnutia inauguračnej komisie.
Návrh uznesenia č. 10: Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK
v Bratislave za rok 2019

Hlasovanie č. 10:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 10:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedeckovýskumnú činnosť za rok 2019 na fakulte:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty:
a) berie na vedomie, že štruktúra hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte zodpovedá
štruktúre Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
na obdobie rokov 2017 – 2024 (ďalej len „Zámer PraF UK“) a súčasne koreluje so štruktúrou
Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty do roku 2020 (ďalej len „Koncepcia“) a s Dlhodobým zámerom rozvoja
Univerzity Komenského v Bratislave.
b) k časti II Zámeru PraF UK, kde sú uvedené úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje
postupné plnenie úloh, predovšetkým publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS sa zlepšilo v roku 2019 (celkovo bolo
publikovaných 21 vedeckých prác, v roku 2018 bolo publikovaných len 12 prác). Uvedené
potvrdzuje nastolenú stratégiu vedenia fakulty v tejto oblasti a je potrebné v tomto snažení
pokračovať a zlepšovať sa.
c)

súčasne k časti V Zámeru PraF UK konštatuje, že sme schopní zintenzívniť
i internacionalizáciu (tu je síce badať limitovanosť finančnými prostriedkami, no uvedené
nesmie brániť v tých oblastiach, kde je možné uskutočňovanie napĺňania tohto cieľa),
predovšetkým v snahe nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín
východnej a južnej Európy či Ázie, pričom daná spolupráca by sa mohla prejaviť predovšetkým
tým, že sa budú konať a organizovať spoločné vedecké podujatia, výstupy a spoločné
publikácie, ako aj výskumné projekty či vzájomné študijne výmeny pedagógov a študentov.
Zároveň by bolo potrebné sa pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu s univerzitami z krajín
západnej Európy a severnej Ameriky.
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d) schvaľuje postup fakulty aj pri hodnotení úloh Koncepcie a v súlade so štruktúrou Koncepcie,
je podstatné vyhodnocovanie vedecko-výskumnej činnosti katedier a ústavov samotnými
katedrami a ústavmi s cieľmi a kritériami, tak, ako sú uvedené v Koncepcii podľa jednotlivých
katedier a ústavov. Opätovne i potvrdzuje štyri základné vedecké oblasti záujmu do budúcnosti,
ktoré bude fakulta osobitne podporovať, a to: algoritmizácia práva a právnických činností,
vymožiteľnosť práva, etika v práve a pri výkone právnických povolaní a právna regulácia v
súvislosti s klimatickými zmenami.
e)

konštatuje, že fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou pre kvalitu vedy
a doktorandského štúdia PraF UK zriadenou v roku 2019 a vyberá najhodnotnejšie vedecké
diela na fakulte, zároveň tento orgán má napomáhať smerovaniu vedecko-výskumnej činnosti
na PraF UK.

f)

v súvislosti so Zámerom UK, Zámerom PraF UK a Koncepciou konštatuje nasledovné:
Z hľadiska Zámeru UK sa fakulty v oblasti hlavných smerov orientácie a podpory výskumu na
UK týkajú oblasti spoločenských výziev a ľudských práv a environmentálna medicína v časti
ochrany a udržateľnosti životného prostredia, pričom výskum v týchto oblastiach PraF UK
realizuje.

g) v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava na
oblasť spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so Zámerom UK
zdôrazňuje, aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti udržateľnosti
životného prostredia a medziodborových výskumných programov.
h) Zámer UK predpokladá vytváranie miesta excelentnej vedecko-výskumnej činnosti, pričom
uvádza potrebu zamerania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch. Vedecká
rada PraF UK konštatuje, že publikačná činnosť fakulty za rok 2019 sa čoraz viac zhoduje so
Zámerom UK, ako aj Zámerom PraF UK v časti orientovania sa na publikovanie v
renomovaných vedeckých časopisoch, a to aj so zohľadnením osobitosti práva ako
spoločenskovednej disciplíny. V roku 2019 síce fakulta zaznamenala menší pokles
v publikačnej činnosti (celkovo ide o 918 publikácií oproti minuloročným 1054 publikáciám),
avšak stále ide o kvalitný počin fakulty, a to aj s ohľadom na publikačnú činnosť PraF UK
v predchádzajúcich rokoch (v roku 2017 to bolo 791 publikácií, v roku 2016 zase 803
publikácií a v roku 2015 to bolo 715 publikácií). Značný pokles fakulta zaznamenala
v celkovom počte ohlasov, pričom v roku 2019 počet klesol na číslo 1505 (v roku 2018 bolo
celkovo 2136 ohlasov). V tomto smere fakulta po dlhšom čase zaznamenala výrazný pokles
v tejto oblasti, pričom bude potrebné rozanalyzovať a vyhodnotiť, aké faktory v uvedenom
zohrávali rolu a prijať patričné opatrenia na nápravu tejto situácie. Na druhej strane je potrebné
poukázať na zlepšenie publikačnej činnosti PraF UK v rámci zahraničných i domácich
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a i v karentovaných
časopisoch (celkovo bolo publikovaných 21 vedeckých prác za rok 2019), ako aj na navýšenie
počtu citácií uverejnených v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch (a
to z 85 ohlasov na 114).
i)

konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry
Najvyššieho súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v
Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

j)

konštatuje, že v súlade s Koncepciou sú viaceré publikačné výstupy výsledkom
medzikatedrovej alebo medziústavnej spolupráce.

k) vzala na vedomie akreditáciu nových doktorandských študijných programov. Celkovo má
fakulta jedenásť akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia v dennej aj
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v externej forme štúdia. Uvedené korešponduje s cieľmi vymedzenými v Zámere PraF UK, kde
cieľom fakulty je postupné získanie akreditácie na doktorandské štúdium, ako aj na habilitačné
a inauguračné konanie na všetky právnické odbory.
l)

konštatuje podporu v ďalšom úsilí popularizácie práva a právnej vedy prostredníctvom rôznych
moderných elektronických platforiem, ako napríklad COMENIUS časopis, COMENIUS
odborný blog, či COMENIUS výskum. Táto potrebná popularizácia v elektronickej forme je
žiaduca nielen pre našich študentov práva a budovanie „fakultného ducha“, ale uvedené môže
byť časom prospešné aj v rámci širšej verejnosti v prípade vniknutia do jej povedomia. Ďalšia
elektronizácia by mala byť prítomná aj v iných vedeckých činnostiach fakulty na poli vedy.
Osobitne poukazuje na modernizáciu webových stránok dvoch hlavných časopisov PraF UK
v Bratislave - Bratislava Law Review i Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
V tomto trende je potrebné zotrvať i naďalej.

m) berie na vedomie a podporuje snaženie redakčného tímu vedeckého časopisu Bratislava Law
Review o naplnenie príslušných kritérií na zaradenie predmetného časopisu do jednej z
renomovaných zahraničných databáz Web of Science alebo SCOPUS (predovšetkým
modernizácia a zefektívnenie celkovej činnosti časopisu). Súčasne oceňuje indexáciu časopisu
v European Reference Index for Humanities and Social Sciences (skrátene ERIHplus) či
zaradenie obsahu čísiel aj do databáz Central and Eastern European Online Library, ktoré sa
medzičasom podarili redakcii časopisu v roku 2020.
n) oceňuje úspešné zorganizovanie piateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Bratislavské právnické fórum 2019, nad ktorou tento rok prevzala záštitu predsedníčka
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová a predsedníčka Súdnej rady
Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková.. Ústredná téma konferencie bola „Nezávislosť
a etický rozmer výkonu súdnej moci” a celkovo prilákala vyše 250 domácich i zahraničných
účastníkov. Okrem samotného plenárneho zasadnutia bolo vytvorených až šestnásť sekcií, kde
vznikol priestor na prezentáciu výsledkov vedeckých výskumov, vzájomnú výmenu poznatkov
a dôležitú diskusiu. Zároveň novinkou bol aj workshop s témou „Princípy správania sa v
justičnom prostredí – príležitosti a prekážky”. Zároveň Vedecká rada PraF UK víta
skutočnosť, že výsledkom konferencie nie sú len odprezentované vedecké príspevky
jednotlivých účastníkov, ale aj vytváranie nových spojení s odborníkmi z akademického
prostredia, ako aj praxe.

Návrh uznesenia č. 11: Hodnotenie vzdelávacej činnosti na PraF UK v Bratislave za rok
2019
Hlasovanie č. 11:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 11:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu
činnosť za rok 2019 na fakulte:
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Vedecká rada PraF UK:
1) v nadväznosti na hodnotenie pedagogickej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa
16.05.2019
a) víta prijatie nasledujúcich opatrení:
i) opatrenia na prípravu štátnych skúšok v modernizovaných študijných programoch,
ii) opatrenia na zabezpečenie konzistentného prístupu ku seminárom a k skúšaniu
s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých katedier
a ústavov a medzi nimi navzájom,
iii) zriadenie novej Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty s novými kompetenciami v oblasti kvality štúdia vrátane kontrolných a so
zložením zastupujúcim nielen vysokoškolských učiteľov a študentov, ale aj odborníkov
z praxe,
iv) zriadenie Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá bude prispievať k zvyšovaniu kvality
doktorandského štúdia, ako aj ku kvalite výstupov doktorandov, okrem iného aj tým, že
stanoví kritériá pre akademickú úroveň publikačnej činnosti doktorandov,
b) víta pokračovanie v uskutočňovaní modernizovaného bakalárskeho študijného programu,
nového magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku zameraného
na medzinárodné právo a právo Európskej únie a magisterského študijného programu Právo
a ekonómia v odbore právo a národné hospodárstvo (od 1.9.2019 ekonómia a manažment);
c) víta rozširovanie ponuky študijných programov a akreditáciu nových študijných programov
(magisterského a doktorandského študijného programu Kánonické právo, doktorandských
programov Rímske právo a Právo Európskej únie, dvojodborového bakalárkeho študijného
programu Manažment a právo v anglickom jazyku, ako aj externej formy magisterského
programu Právo a ekonómia);
d) oceňuje efektívnu spoluprácu pri príprave a poskytovaní študijných programov
s Ekonomickou univerzitou, Národohospodárskou fakultou, ako aj s fakultami Univerzity
Komenského v Bratislave – Fakultou managementu a Rímskokatolíckou cyrilometodskou
bohosloveckou fakultou;
e) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri
efektívnom a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi;
f) konštatuje, že prišlo k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali jednotlivé
katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov;
g) potvrdzuje, že skúšanie formou testu nie je vhodnou formou skúšania nielen v prípadoch
skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov, ale i v prípade teoretických,
a teoreticko-právnych predmetov, ako i pozitívno-právnych predmetov, ak je skúšaný
teoretický základ, a preto víta obmedzovanie tejto formy skúšania;
h) víta pokračovanie v trende výučby prostredníctvom klinických právnických predmetov
a osobitne fungovanie Študentskej právnej poradne v spolupráci so Slovenskou advokátskou
komorou;
i) víta, že katedry a ústavy zavádzajú inovatívne prístupy k vzdelávaniu.
2) ďalej konštatuje, že
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a) PraF UK napĺňa Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky
2014-2024 nasledujúcimi spôsobmi:
i) prepája vzdelávaciu činnosť so súčasnými výsledkami vedeckého bádania a súčasne
s praxou, a teda študenti získavajú teoretické znalosti i praktické zručnosti (2015 viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, 2016 – implementácia
projektu rozvoja právnického vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda
o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou smerujúca k vytvoreniu Študentskej
právnej poradne, rozšírenie stážového programu);
ii) inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, vrátane
cudzojazyčných programov a medziodborových programov (2015-2018 fakulta
implementuje spoločný bakalársky študijný program ekonómia a právo, ktorý je
v slovenských podmienkach jedinečný a umožňuje študentom získať vzdelanie v odbore
právo a národné hospodárstvo, roku 2017 bolo zásadným spôsobom reformované
právnické vzdelávanie – novoakreditovaný bakalársky študijný program, magisterský
študijný program v anglickom jazyku a spoločný študijný program právo a ekonómia,
ktorý nadväzuje na bakalársky program ekonómia a právo);
iii) vedie študentov ku kritickému mysleniu a spôsobilosti samostatne riešiť problémy
a zverené úlohy (všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, 2015 – začatie dôsledného presadzovania
skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie
výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie
vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová forma
skúšania a reforma vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, 2018 – zavedenie
skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach);
iv) prijíma relevantné množstvo zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít
(počet prijatých študentov je rastúci: 2015 – 26 študentov, 2016 - 24; 2017 – 39, 2018 –
30 študentov, čo predstavuje viac ako 2 % z celkového počtu študentov v dennej forme
štúdia);
v) vytvára podmienky pre štúdium v anglickom jazyku nielen vytvorením samostatného
študijného programu v anglickom jazyku, ale i zavedením predmetov v anglickom
jazyku v študijných programoch v slovenskom jazyku (2017 – zavedený nový
magisterský program v anglickom jazyku, 2015-2017 predmety v anglickom jazyku
zaradené do študijných programov v slovenskom jazyku, či už ako výberové predmety,
alebo ako alternatíva k slovenskej mutácii povinného predmetu, 2015 – 29 samostatných
výberových predmetov okrem medzinárodných súťaží v simulovaných sporoch, od 2016
– 24 samostatných výberových predmetov okrem medzinárodných súťaží
v simulovaných sporoch, od 2017 – 19 samostatných výberových predmetov okrem
medzinárodných súťaží v simulovaných sporoch, 2015-2018 anglické mutácie ako
alternatíva k povinným predmetom Európske právo (do 2017/2018 vrátane),
Medzinárodné právo verejné 1 a 2, Medzinárodné právo súkromné.
b) Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
obdobie rokov 2017 – 2024 je napĺňaný okrem napĺňania Dlhodobého zámeru Univerzity
Komenského v Bratislave najmä aj tým, že:
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i) bol zavedený nový reformovaný študijný program (zatiaľ v bakalárskom stupni)
v slovenskom jazyku (2015-2016 príprava podkladov pre akreditáciu a akreditácia),
2017 začatie implementácie študijného programu, 2018-2019 implementácia programu);
ii) bol implementovaný magisterský študijný program v anglickom jazyku so zameraním na
medzinárodné právo a právo Európskej únie (2015-2016 príprava podkladov pre
akreditáciu a akreditácia, 2015-2016 príprava učebných plánov, učebných materiálov
a zavádzanie jednotlivých samostatných predmetov v rámci implementácie a udržiavania
projektu LEIG, 2017 začatie implementácie študijného programu, od 2018
implementácia programu);
iii) bol akreditovaný bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom jazyku;
iv) všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych
predpisov (2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto
postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných
právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu
pripravujúceho na novú formu skúšky, od 2017 – nová forma skúšania a reforma
vzdelávacích postupov implementovaná, od akademického roku 2018/2019 aj na
štátnych skúškach);
v) v rámci klinického vzdelávania sa uskutočňuje vzdelávanie na stredných školách,
zamerané aj na boj proti extrémizmu, intolerancii a spochybňovaniu zásad právneho
štátu (2015-2016 vzdelávanie na stredných školách v rámci tzv. street law, problematika
prispôsobená podľa požiadaviek stredných škôl v rámci Bratislavského kraja a ústavu
pre výkon trestu, od 2017 zapojenosť študentov zvýšená o 200%, teritoriálne rozšírenie
na územie celého Slovenska, osobitné zameranie na boj proti extrémizmu);
vi) bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od kliník
pracujúcich so zložitejšími simulovanými prípadmi cez medzinárodné súťaže
v simulovaných sporoch (tzv. moot courts) až po prácu so „živými“ prípadmi (od 2015
– viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, napríklad
Administratívnoprávne praktikum 1, Administratívnoprávne praktikum 2, Eristika,
Klinika sociálneho práva, Klinika trestného práva, Právna klinika neziskového sektora 1,
Právna klinika neziskového sektora 2, Právna klinika pre komunity 1, Právna klinika pre
komunity 2, Practical Law, Klinika teórie práva, Daňové právo v praxi, Etické dilemy
v právnej praxi, 2016 – implementácia projektu rozvoja právnického vzdelávania
financovaného MŠVVŠ SR, dohoda o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou
smerujúca k vytvoreniu Študentskej právnej poradne, rozšírenie stážového programu,
2017 – rozširovanie a posilňovanie aktivít Ústavu klinického právneho vzdelávania
špecializovanej organizačnej jednotky zameranej na klinické právne vzdelávanie, 20152019 – účasť študentov na medzinárodných súťažiach v simulovaných sporoch a)
European Law International Law Moot Court Competition, b) Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition, c) Central and East European Law Moot
Court Competition, d) Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
Competition, e) International Criminal Court Moot Court Competition, za zatiaľ
historický úspech možno považovať umiestnenie súťažného tímu fakulty v roku 2017
v medzinárodnom finále Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, na
92. mieste zo 650 účastníkov a umiestnenie v prvej 100 najlepších rečníkov);
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vii) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2019
využívanie Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých a odborných
podujatí, od 2017 miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia telocviční a s nimi
súvisiacich priestorov a ich využívanie na športové aktivity študentov);
viii) podporuje sa rozvoj právneho myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej
vedeckej, odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a zapájanie sa do česko-slovenského
kola, prípadne hľadanie možnosti na zapojenie sa do medzinárodných kôl;
ix) rozvíja sa dvojodborový študijný program ekonómia a právo (resp. právo a ekonómia)
(2015-2018 implementovanie bakalárskeho študijného programu ekonómia a právo,
2015-2017 príprava akreditácie a akreditačný proces magisterského študijného programu
právo a ekonómia, 2017 -2018 – implementácia magisterského študijného programu
právo a ekonómia, 2019 – akreditácia externej formy magisterského programu).
c) napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je prijímacia skúška,
štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a selektívnosti, čo ukazujú
nasledujúce údaje:
i) denná forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia
podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe
Začiatok štúdia
(Bc.)
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

1.r.
Bc
613
540
403
416
310
312
312
328
384
226

2.r.
Bc
x
329
253
312
283
284
292
319
362
215

3.r.
Bc
x
x
205
289
262
294
307
349
353
219

Abs.
X
X
X
224
234
235
241
299
286
213

1.r.
Mgr
x
x
x
275
260
271
278
344
298
221

2.r.
Mgr
x
x
x
x
250
255
260
356
308
254

Abs.
x
x
x
x
x
221
253
284
273
229

ii) externá forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch
štúdia podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe
Začiatok štúdia
(Bc.)
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

1.r.
Bc
93
127
146
141
132
110
117
124
172
123

2.r.
Bc
x
55
60
66
85
88
86
87
110
83

3r.
Bc
x
x
34
61
67
78
81
86
104
74

4r.
Bc
X
X
X
41
->
->
->
->
->
->

Abs.
x
x
x
x
48
42
40
53
60
54

1.r.
Mgr
x
x
x
26
67
50
60
98
81
98
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2.r.
Mgr
x
x
x
x
60
40
58
90
66
92

3.r.
Mgr
x
x
x
x
x
38
54
81
59
70

Abs.
x
x
x
x
x
x
29
49
50
62

d) vykonávanie hospitácií dekanom, prodekanmi, vedúcimi katedier a riaditeľmi ústavov a
členmi Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je
dôležitým nástrojom na zabezpečenie kvality štúdia, ako aj objektívnosti skúšania, osobitne
v situácii, keď neúspech na skúške má za následok vylúčenie zo štúdia,
e) činnosť Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov je dôležitou granciou zachovávania
etiky a integrity vzdelávacieho procesu,
f) naďalej problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom v rámci jednotlivých
katedier a ústavov a medzi nimi navzájom,
g) prichádza k zmene chápania priebežného hodnotenia v rámci kombinovaného skúšania, aby
nebolo iba formálnou časťou semestrálnej skúšky bez toho, aby prispievalo k tomu, aby sa
študenti priebežne pripravovali na vyučovanie a boli priebežne overované ich vedomosti
a pripravenosť na skúšku, hoci tento proces ešte stále nie je dostatočný,
h) je potrebné vykonať neodkladné kroky na prípravu obsahu a pedagogických prístupov
v novom magisterskom študijnom programe a v bakalárskom programe Manažment a právo
(začiatok výučby v akademickom roku 2020/2021),
i) vzhľadom na rastúcu náročnosť štúdia, snahu pedagógov počas seminárov môže
obmedzovať nedostatočná príprava študentov na seminároch a neúčasť na prednáškach, čo
v konečnom dôsledku môže mať za následok neúspech na skúškach a štátnych skúškach,
3) vyzýva dekana PraF UK, aby:
a) prijal potrebné opatrenia pre realizáciu novoakreditovaných študijných programov,
b) prijal potrebné opatrenia pre realizáciu reformovaného magisterského študijného programu
právo,
c) vykonal analýzu klesajúceho počtu študentov vo vyšších ročníkoch a celkovo v externej
forme štúdia a prijal opatrenia smerujúce k zvýšeniu atraktivity tohto štúdia,
d) naďalej prijímal opatrenia potrebné na zabezpečenie konzistentného prístupu ku seminárom
a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých
katedier a ústavov a medzi nimi navzájom,
4) vyzýva študentov PraF UK :
a) na dôslednejšiu prípravu na semináre,
b) vyvarovania sa akýchkoľvek pokusov o podvodné praktiky pri skúšaní a plagiátorstvo,
5) odporúča dekanovi PraF UK, aby podporoval a oceňoval inovatívne prístupy k vzdelávaniu,
vyzdvihoval príkladné metódy a prístupy pedagógov a dostatočne upozorňoval na individuálne
a kolektívne zlyhania v oblasti vzdelávacieho procesu.
Návrh uznesenia č. 12: Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2019
Hlasovanie č. 12:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 12:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2019 a ukladá dekanovi
fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK.

BOD 11) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 11), podbod a), b), c) hneď po uvedení bodu 10)
programu zasadnutia, pričom sa postupne hlasovalo o uznesení č.10, č.11, č.12, a č.13 (o uznesení
týkajúceho sa tohto bodu programu, o ktorom sa hlasovalo ako o celku). Do diskusie k tomuto bodu
programu sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie č. 13:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 13:
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:
Interní členovia komisií :
- doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav ekonomických vied,
- prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra teorie práva a sociálnych vied,
- prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra teorie práva a sociálnych vied,
- Mgr. Renáta Kišoňová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra teorie práva a sociálnych vied.
Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta, SR.
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Externí členovia komisií:
- JUDr. Tatiana Kubincová, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta, SR,
- prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D., - Hokkaido University, Graduate School of Law,
Sapporo, Japonsko),
- Mgr. Martin Husovec, PhD., - Tilburg University, Holandské kráľovstvo.
b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:
-

školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch teória
a dejiny štátu a práva: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta.

c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch:
Študijný odbor: právo
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Doktorand: Mgr. Zoltán Gyurász
Forma štúdia: denná
Ročník: 1.
Téma dizertačnej práce: Právne, spoločenské a filozofické aspekty aplikácie umelej inteligencie.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Študijný odbor: právo
Študijný program: ústavné právo
Doktorand: JUDr. Peter Kubina
Forma štúdia: externá
Ročník: 3.
Pôvodná téma dizertačnej práce: Právo slobodne sa združovať vs. etrémizmus v slovenskom
a európskom kontexte.
Aktuálna (nová) téma dizertačnej práce: Vzťah Ústavného súdu SR k súdnej moci.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Študijný odbor: právo
Študijný program: občianske právo
Doktorand: JUDr. Petra Helt
Forma štúdia: denná
Ročník: 4.
Téma dizertačnej práce: Stratégie ochrany priemyselného vlastníctva.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Študijný odbor: právo
Študijný program: ústavné právo
Doktorand: Mgr. Daniel Demjanovič
Forma štúdia: denná
Ročník: 1.
Téma dizertačnej práce: Rovnosť volebného práva. Ústavný princíp a jeho uplatnenie v slovenskej
volebnej praxi.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.
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Bod 12) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 12) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Katarínu Kalesnú, CSc., 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. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Je ordoliberalizmus mŕtvy?
Predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Máriu
Patakyovú, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámila so stanoviskom a s výsledkom tajného ONLINE hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., predsedníčka
inauguračnej komisie; prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., členka inauguračnej komisie; prof.
JUDr. Pavol Kubíček, CSc., člen inauguračnej komisie; prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., člen
inauguračnej komisie.

-

oponenti: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. a prof. JUDr.
Ján Husár, CSc.
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Predsedníčka inauguračnej komisie prečítala zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej
komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 14.05.2020 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 26.03.2020, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe
predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej
inauguračnej prednášky uchádzačky doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc., uskutočnenej dňa
14.05.2020, na tému „Je ordoliberalizmus mŕtvy?“ inauguračná komisia odporúča schváliť
návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore obchodné a finančné právo
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)“.
Následne predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia komisie
a oponenti: počet členov komisie oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 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 predsedníčka inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK podporili
toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za profesorku
(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., uchádzačka splnila 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. 14:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 45
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

40
39
0
0

Za:
39 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
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Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 14:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v
inauguračnom konaní doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc. – Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore obchodné a finančné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.10.) návrh na vymenovanie za profesorku.

BOD 13) Informácia dekana.
Dekan fakulty poďakoval členom VR PraF UK za mimoriadne úspešný priebeh zasadnutia,
ktoré sa uskutočnilo po prvýkrát ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Zároveň informoval, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu bol zrušený jeden termín
zasadnutia a pôvodne oznámený termín zasadnutia sa zmenil a najbližšie zasadnutie VR PraF UK
je stanovené na deň 01.07.2020 (streda) o 14.00 hod. a malo by sa taktiež uskutočniť ON-LINE.
Ďalej predseda VR PraF UK informoval, že v mesiaci máj prebehne ešte jedno hlasovanie
per rollam v súvislosti so začatím vymenúvacieho konania za profesora doc. PaedDr. JCDr.
Róberta Brtku, CSc.
Jesenné termíny zasadnutí VR PraF UK v roku 2020 budú členom VR PraF UK oznámené
v priebehu mesiaca jún 2020.
Do diskusie sa 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 a
zasadnutie ukončil o 17.10 hod.
V Bratislave dňa 14.05.2020.

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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