Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 16. apríla 2019.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 16.04.2019 od 12.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 52
Prítomní:

40 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

12 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam vo veci
schválenia predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie titulu
docent - Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny
štátu a práva.
3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied,
v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
5. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,
b) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch,
c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
d) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
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7. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.
8. Prestávka.
9. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. – Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore 3.4.7.
trestné právo – inauguračná prednáška.
10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Jozef Valuch, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva
a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie návrhu na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
11. Informácia dekana.
12. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. – Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore 3.4.7.
trestné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.
13. Rôzne.
14. 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.
Následne predseda VR PraF UK konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných
na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 52 členov bolo prítomných 36
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Na rokovanie VR PraF UK sa dostavili pred inauguračnou prednáškou doc. JUDr. Ing.
Bernarda Pekára, PhD. dve členky VR PraF UK a to prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. a JUDr.
Jana Duračinská, PhD.
Ďalej sa v priebehu zasadnutia VR PraF UK pred prestávkou dostavil pred hlasovaním
o návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jozefovi Valuchovi, PhD., ďalší
člen VR PraF UK, JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie doc.
JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., člen VR PraF UK, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- JUDr. Tomáš Borec
- doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
- Mgr. Gábor Gál
- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
- JUDr. Peter Hulla
- doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
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Dr.h.c. mult. prof.JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr., Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr,. Martin Škop, Ph.D.

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s programom zasadnutia
VR PraF UK s tým, že sa v navrhovanom programe zasadnutia oproti pôvodnému doručenému
návrhu programu v bode 5 dopĺňa ešte bod c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií,
osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a bod d) doplnenie
predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
Následne sa spýtal členov VR PraF UK či majú ďalšie návrhy na doplnenie či zmenu
programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli a tak dal predseda VR PraF UK
o predloženom programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č.1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program
svojho zasadnutia konaného dňa 16.04.2019.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., a
JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 16.04.2019 doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.

BOD 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam vo
veci schválenia predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent
- Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Predseda VR PraF UK otvroril tento bol programu a oboznámil prítomných čenov VR
PraF UK v Bratislave s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam, ktoré ktoré vyhlásil dňa
09.04.2019, v termíne od 09.04.2019 do 11.04.2019:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Protokol o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 09.04.2019 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
09.04.2019 do dňa 11.04.2019 (deň ukončenia hlasovania 11.04.2019).
Dňa 12.04.2019 určení skrutátori, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., a JUDr. Ing. Ondrej
Blažo, PhD., 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 schválila za skrutátorov pre
hlasovanie per rollam, konané v termíne od 09.04.2019 do 11.04.2019, prof. JUDr. Tomáša
Strémyho, PhD. a JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

52

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:

38

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

1

4

39

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila v habilitačnom
konaní o udelenie titulu docent Mgr. Matejovi Mlkvému, PhD., LL.M.,
z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky,
v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, 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:
Kritické pohľady na rímske právo v dielach anglickej jurisprudencie.
Téma habilitačnej práce:
Doktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom
práve.

Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

52

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:

39

39

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

Skrutátori, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., a JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., potvrdili
výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania.
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Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a oznámil ho elektronicky členom
VR PraF UK v Bratislave dňa 15.04.2019.
BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK,
prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., predsedovi
inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára,
PhD. Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov inauguračnej komisie
a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa
vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 21.03.2019 uchádzač
splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. spĺňa všetky pedagogické,
vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie
vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú
prednášku na tému „Správne trestanie v procese kodifikácie“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 16.04.2019 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača,
jeho pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a potom vyzval doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára,
PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Správne trestanie v procese
kodifikácie“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.
Inaugurant, doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF
UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant sa vo svojej prednáške zaoberal stavom právnej úpravy správneho trestania de
lege lata, ale predovšetkým de lege ferenda. Kodifikácia správneho trestania je jednou z
nepertraktovanejších problematík správneho práva. Je to dané tým, že správne trestanie je jednou
z dominantných činností orgánov verejnej správy, ktorou sa zároveň zasahuje do práv fyzických
a právnických osôb, resp. dochádza k ukladaniu povinností týmto subjektom. Tieto atribúty
vyžadujú precíznosť a určitosť právnej úpravy. Inaugurant zároveň zhodnotil, že uvedená
požiadavka však nie je v súčasnom stave de lege lata, a podľa jeho názoru, v podmienkach
Slovenskej republiky dôsledne splnená. Predmetom prednášky inauguranta bola taktiež analýza
podstatných hmotnoprávnych, ako aj procesnoprávnych inštitútov, ktoré by mali byť upravené
v novom zákone o správnom trestaní, ktoré by zabezpečili efektívny systém správneho trestania.
Z hmotnoprávnych inštitútov boli inaugurantom spomenuté napríklad správne poriadkové
delikty, či platobné delikty. Inaugurant sa vo svojej prednáške vysporiadal aj s otázkou časovej
a územnej pôsobnosti navrhovaného zákona o správnom trestaní.
Ďalšou riešenou otázkou, ktorou sa inaugurant zaoberal, bola zodpovednosť za správny
delikt. Inaugurant poukázal na to, že pokiaľ by sa navrhovaný zákon o správnom trestaní vzťahoval
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aj na správne delikty právnických osôb (opak by bol popretím účelu kodifikácie), bude potrebné
upraviť podmienky ich zodpovednosti. V zásade prichádza do úvahy koncept pričítateľnosti,
uplatňovaný v ČR, ktorý je však modifikovaný tým, že od fyzickej osoby, ktorej konanie je
pričítateľné dotknutej právnickej osobe sa nevyžaduje zavinenie. Ďalšou alternatívou by podľa
názoru inauguranta mohol byť koncept prezumovanej zodpovednosti s možnosťou exkulpácie,
alebo koncept zavineného konania fyzickej osoby, ktoré by sa právnickej osobe pričítalo. Tretia
alternatíva by podľa inauguranta poprela podstatu správnych deliktov právnických osôb, ktorých
zodpovednosť je daná bez ohľadu na zavinenie, preto je vhodné uvažovať nad prvými dvoma
alternatívami.
Z procesnoprávnych inštitútov boli inaugurantom spomenuté problematiky ako subsidiárna
aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej aj ako „Správny
poriadok“) pri správnom trestaní, otázka príslušnosti pri prejednávaní priestupkov, či vybrané
procesné práva účastníkov konania.
Súčasťou prednášky boli v prevažnej miere predložené úvahy inauguranta de lege ferenda,
ktoré boli inaugurantom prezentované v jednotlivých častiach prednášky a zhrnuté v jej závere.
Inaugurant prezentáciou inauguračnej prednášky preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián
Vrabko, CSc., navrhol so súhlasom predsedu VR PraF UK, aby sa diskusia k inauguračnej
prednáške konala až po vystúpení oponentov, pričom s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní
členovia VR PraF UK.
Následne predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vyzval
prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., prof.
JUDr. Mária Srebalová, PhD. a prof. dr.hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw. UL, sa vo svojich
oponentských posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedecko-výskumnú
činnosť, publikačnú činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté a nespochybniteľné výsledky v týchto
oblastiach.
Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. vo svojom oponentskom posudku osobitne vyzdvihol
viaceré publikácie inauguranta z európskeho správneho práva, v ktorých sa zdôrazňuje najmä
dominantné postavenie všeobecných právnych zásad a judikátov z Európskeho súdneho dvora,
ktoré inaugurant konfrontuje s rozhodovacou činnosťou v podmienkach Slovenskej republiky,
najmä správnych orgánov. Oponent ďalej poukázal na to, že výsledky vedecko-výskumnej činnosti
inauguranta boli premietnuté do viacerých platných právnych predpisov (napr. Súdny správny
poriadok). Samotné návrhy a odporúčania, ktoré vyplývajú z publikovaných prác prispeli ku
skvalitneniu a zefektívneniu správneho konania pri zabezpečovaní dôslednej a účinnej ochrany práv
a právom chránených záumov fyzických a právnických osob.
Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. uvádza vo svojom oponentskom posudku, že inaugurant
patrí v súčasnosti medzi najdlhšie pôsobiacich vysokoškolských učiteľov na PraF UK v Bratislave,
je skúseným vysokoškolským pedagógom, pôsobí vo všetkých formách a stupňoch pedagogického
procesu na fakulte, a to aj v predmetoch vedených v anglickom jazyku. Ako skúsený vedeckopedagogický pracovník sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej práci venuje odboru
správne právo a osobitne európskemu správnemu právu. Oponentka ďalej poukazuje na to, že
významnú časť jeho vedecko-výskumnej práce tvoria diela zamerané na problematiku
nadnárodných aspektov výkonu verejnej správy, osobitne v rozsahu európskeho správneho práva,
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zameriava sa tiež na európsku verejnú správu a na európske správne súdnictvo. Významnou časťou
vedecko-výskumnej činnosti inauguranta je systematické skúmanie otázok spojených s územnou
samosprávou. Zistené poznatky z vedecko-výskumnej činnosti a z praxe premieta inaugurant aj do
učebníc zo správneho práva hmotného a správneho práva procesného. Inaugurant je známou a
uznávanou osobnbosťou doma a v zahraničí v oblasti správneho práva, o čom svedčí jeho účasť na
domácich a zahraničných konferenciách. Jeho práce sú puplikované v širokom spektre časopisov a
zborníkov.
Za neprítomného oponenta, prof. dr.hab. Krzysztofa Skotnickeho, prof. zw. UL, prečítal jeho
oponentský posudok predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Prof. dr.hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw. UL vo svojom oponentskom posudku uvádza,
že v prípade inauguranta sú jeho vedecké úspechy rozsiahle, jeho publikačná činnosť pozostáva zo
67 pložiek, vrátane dvoch monografií (jednej publikovanej v Českej republike), významnej účasti
v kolektívnej monografii, dvoch článkoch v slovenských časopisoch zapísaných v databáze
SCOPUS, pričom treba zdôrazniť že jeho výstup je rôznorodý, ktorý má v prebiehajúpcom konaní o
vymenovanie za profesora veľký význam. Bezpochyby však jeho výstupy poukazujú na jeho

záujem o európske správne právo. Najdôležitejším z jeho vedeckých výstupov je
monografia Vybrané nadnárodné aspekty výkonu verejnej správy, ktorá bola vydaná vo
vydavateľstve Wolters Kluwer v Prahe v roku 2018. Zároveň oponent poukázal na vedeckú
činnosť doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. venovanú európskej jurisprudencii, kontrole
vo verejnej správe a nakoniec miestnej samospráve.
Z uvedených dôvodov oponenti odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Ing. Bernard
Pekár, PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní menovaný za profesora v študijnom
odbore 3.4.4. správne právo.
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.,
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do disklusie sa prihlásili:
- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
- Mgr. Anton Martvoň, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., emeritná profesorka Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty.
Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára,
PhD., a položili uchádzačovi otázky, pričom inaugurant odpovedal na položené otázky a reagoval
na ich pripomienky.
Do diskusie sa už nik ďalší neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil.
Inaugurant sa na záver poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné
hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich po
jeho prednáške.
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Predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., podporil návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora.
Potom odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú časť inauguračnej
prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali na zasadnutie
komisie a podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z.
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor a požiadal ich,
- aby hlasovali o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore 3.4.4. správne právo tajným hlasovaním a
- aby predložili predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.4. správne právo alebo neschváliť návrh
na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.4. správne právo.

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Branislav
Fábry, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva
a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Branislavovi Fábrymu, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a požiadal
habilitanta, aby sa vzdialil z rokovacej miestnosti, čo ten aj urobil. Potom 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 JUDr. Branislava
Fábryho, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, zo dňa 29.03.2019.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
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. Rudolf Kasinec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Ľudský genóm a ľudská dôstojnosť.
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Téma habilitačnej práce:
Bioetika a právo.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej
komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr.
Branislava Fábryho, PhD., zo dňa 29.03.2019. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho
prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov
0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr.
Branislavovi Fábrymu, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorý ho
predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Branislavovi
Fábrymu, PhD., vyzdvihol vysokú úroveň jeho habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej
práce, na ktorých bol prítomný, jeho výbornú znalosť problematiky, jeho kvality tak vo vedeckej
ako aj pedagogickej oblasti a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného
hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol informoval predseda VR PraF UK.
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 neplatných:
Za:
Proti:

52
35

35
34
0
1

34 hlasov
0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. a JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnil habilitant JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Branislavovi Fábrymu, PhD. v odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva.
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BOD 5) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
b) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
d) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7), podbod a), b), c), d) a otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave :
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa zúčastnil habilitant JUDr. Branislav Fábry, PhD., ktorý sa vrátil do rokovacej
miestnosti.
Na hlasovaní sa nezúčastnili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila:
a) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:
= v študijnom odbore: 3.4.8. medzinárodné právo
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva,
= v študijnom odbore: 3.4.10. obchodné a finančné právo
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva,
= v študijnom odbore: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
- doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva,
b) Zmeny školiteľov v doktorandských študijných programe:
-

Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
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Doktorand: Mgr. Nikolas Sabján
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Ročník: 1. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Ideológia a právo z perspektívy kritickej právnej teórie.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA
Nový školiteľ: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Doktorand: Mgr. Viktória Marková
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Ročník: 2. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Komparácia právnej úpravy inštitútu neúmerného skrátenia (laesio
enormis) vo vybraných právnych poriadkoch európskych štátov.
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA
Nový školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
-

študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo:

Doktorand: Mgr. Daniel Zigo
Študijný program: obchodné a finančné právo
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Ročník: 1. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Efektivita teoreticko-aplikačnej korelácie medzi reglementáciou registra
partnerov verejného sektora a transparentnosťou verejného obstarávania
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
-

študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo

Doktorand: Mgr. Barbora Blašková
Študijný program: ústavné právo
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Ročník: 5. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Právo na ochranu zdravia ako súčasť sociálneho statusu človeka
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií,
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
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osôb oprávnených skúšať na

Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
-

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva,

Externý člen komisií:
-

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., - Historický ústav Slovenskej akadémie vied.

d) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Európske právo
Interný predseda komisií:
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva.

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Mgr. et Mgr.
Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva –
schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent Mgr. et. Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a
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
Mgr. et Mgr. Ondreja Podolca, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, zo dňa
10.04.2019.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., Eur. Int.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Reformy ktoré predbehla doba (Právne aspekty pokusu o liberalizáciu komunistického režimu
v Československu v druhej polovici osemdesiatych rokov).
Téma habilitačnej práce:
Medzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939 – 1945.

Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej
komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. et Mgr.
Ondreja Podolca, PhD., zo dňa 10.04.2019. 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 Mgr. et Mgr.
Ondrejovi Podolcovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorý ho
predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi
Podolcovi, PhD. a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného
hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol informoval predseda VR PraF UK.
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 neplatných:
Za:
35 hlasov
Proti:
1 hlas

52
36

36
35
1
0

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.
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Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD. v odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva.
Vzhľadom k tomu, že sa doposiaľ neskončilo zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov
po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., predseda VR PraF UK navrhol,
aby sa ako ďalší bod programu zasadnutia VR PraF UK začal prerokovávať návrh na schválenie
návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jozefovi Valuchovi, PhD. s tým, že
body za týmto bodom sa primerane prečíslujú a dal o tejto zmene hlasovať.
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu
poradia prerokovávania ďalších bodov programu zasadnutia nasledovne:
-

pôvodný bod programu 10) sa bude prerokovávať ako bod 7 ) programu zasadnutia,
pôvodný bod programu 7) sa bude prerokovávať ako bod 8 ) programu zasadnutia,
pôvodný bod programu 8) bude bod 9 ) programu zasadnutia,
pôvodný bod programu 9) sa bude prerokovávať ako bod 10 ) programu zasadnutia.

BOD 7, pôvodný bod 10) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent –
JUDr. Jozefovi Valuchovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo
– schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Jozefovi Valuchovi, PhD. v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a v mene predsedu
habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal
členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Jozefa
Valucha, PhD., v odbore 3.4.8. medzinárodné právo, zo dňa 09.04.2019.
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Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta Práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, ČR
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Systém kolektívnej bezpečnosti a jeho aktuálne výzvy.
Téma habilitačnej práce:
Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej
komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Jozefa
Valucha, PhD., zo dňa 09.04.2019. 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. Jozefovi
Valuchovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, ktorý ho predložil na rokovanie
VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Jozefovi Valuchovi,
PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil predseda habilitačnej komisie
JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý uviedol, že habilitant preukázal kvalitné výsledky a popropsil o
podporu tohto návrhu.
Ďalej sa do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom
návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného
hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informoval predseda VR PraF UK.
Hlasovanie č. 7:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:

39
38
16

52
39

Za:
Proti:

z toho záporných:
z toho neplatných:

0
1

38 hlasov
0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa zúčastnil aj JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie VR PraF
UK.
Na hlasovaní sa už zúčastnili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške
doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jozefovi Valuchovi, PhD. v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo.

Bod 8, pôvodný bod 7) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo - schválenie návrhu na vymenovanie
za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 7) programu zasadnutia, perorokovanie
návrhu vo vymenúvacom konaní za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora
doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., v študijnom odbore 3.4.4. správne právo:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice,
SR
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav verejného práva, Bratislava,
SR
Oponenti:
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR
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prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw. UL
Pracovisko: Univerzita Lodž, Fakulta práva a administratívy, Lodž, Poľsko
Téma inauguračnej prednášky: Správne trestanie v procese kodifikácie.

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mariána Vrabka,
CSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním inauguračnej komisie,
ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda komisie; prof.
JUDr. Igor Palúš, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., člen komisie; prof.
JUDr. Peter Polák, PhD., člen komisie,

-

oponenti: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. a prof.
dr.hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw.UL – neprítomný (ospravedlnený).

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 16.04.2019 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
21.03.2019, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača, doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., uskutočnenej dňa 16.04.2019, na tému „Správne
trestanie v procese kodifikácie“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v študijnom odbore 3.4.4. správne právo“.
Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia
komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie
oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných
hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK konštatovali, že
bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou
Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z.z., uchádzač splnil všetky podmienky na
vymenovanie za profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschálení návrhu na
vymenovanie za profesora.
Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal o
prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O
výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.
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Hlasovanie č. 8:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 52
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 40
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasy

40
38
0
2

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa zúčastnil prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie VR
PraF UK.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.4.
správne právo.
BOD 9, pôvodný bod 8) Prestávka.
Pred začatím rokovania VR PraF UK o ďalších bodoch programu
prítomných na zasadnutí 41 členov VR PraF UK (viď. prezenčná listina).
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. Mojmír Mamojka, PhD.
- prof. JUDr., Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
- JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
- doc. JUDr. Mgr,. Martin Škop, Ph.D.

po prestávke bolo

Na začiatku bolo prítomných 37 členov, počas prednášky doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.
odišli ospravedlnení členovia – doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD.;
počas prednášky sa dostavili členovia – JUDr. Daniela Švecová, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.,
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.; pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr.
Segeja Romžu, PhD., prišiel na zasadnutie člen - doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.; počas
inauguračnej prednášky odišiel z rokovacej miestnosti člen - JUDr. Branislav Fábry, PhD., ktorý sa
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vrátil do rokovacej miestnosti pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr.
Sergeja Romžu, PhD.
BOD 10, pôvodný bod 9) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. –
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva,
v odbore 3.4.7. trestné právo – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, opätovne privítal prítomných členov VR
PraF UK, prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.,
predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Sergeja Romžu,
PhD. Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov inauguračnej komisie
a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa
vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 19.03.2019 uchádzač
splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké
i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na
uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému
„Procesná koncentrácia v trestnom konaní“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 16.04.2019 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a potom vyzval doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD., aby
predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Procesná koncentrácia v trestnom konaní“
v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.
Inaugurant, doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,
prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant sa vo svojej prednáške zameral v prvej časti na podstatu, účel a cieľ procesnej
koncentrácie. Uviedol, že účelom procesnej koncentrácie je zamedziť neustálemu a účelovému
generovaniu ďalších procesných návrhov na vykonávanie dôkazov, či realizáciu iných procesných
úkonov, ktoré by vo svojich dôsledkoch zakladali neodôvodnené prieťahy v prejednávanej veci, a
tým aj porušenie zásady rýchlosti a hospodárnosti trestného konania. Cieľom procesnej
koncentrácie je potom „donútiť“ jednotlivé procesné subjekty vyčerpať všetky procesné prostriedky
určené k ochrane ich práv, ktorými tieto subjekty disponovali v určitom procesnom štádiu, či fáze
trestného konania, do určitého cenzu (lehoty). V konečnom dôsledku cieľom procesnej koncentrácie
je motivovať jednotlivé procesné subjekty k väčšej procesnej aktivite a zodpovednosti.
V ďalšej časti inaugurant venoval pozornosť formám procesnej koncentrácie a to vecnej
koncentrácie konania a časovej koncentrácie konania, vzťahu koncentračnej zásady a zásady
jednotnosti konania a účinkom procesnej koncentrácie v trestnom konaní. Na záver uviedol návrhy
a odporúčania de lege ferenda.
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Inaugurant takto poňatou inauguračnou prednáškou preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD., navrhol so súhlasom predsedu VR PraF UK, aby sa diskusia k inauguračnej
prednáške konala až po vystúpení oponentov, pričom s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní
členovia VR PraF UK.
Následne predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., vyzval
prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD., prof.
JUDr. Věra Kalvodová, Dr. a prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., sa vo svojich oponentských
posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedecko-výskumnú činnosť,
publikačnú činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté a nespochybniteľné výsledky v týchto
oblastiach.
Prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD. poukazuje vo svojom oponentskom posudku na to, že
vedeckú a odbornú činnosť doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD. charakterizuje jednak veľký počet
vedeckých (vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedecko-výchovných a vedeckopublikačných) aktivít, ale aj rozsah predmetných oblastí jeho záujmu. Patria k nim témy trestného
práva, kriminológie a kriminalistiky. V rámci riešenia vedeckých úloh sa venoval najmä otázkam
zefektívnenia trestného konania v smere širokého využívania kriminalistických metód pre oblasť
dokazovania v trestnom konaní. Jeho vedeckovýskumné aktivity vyústili v rozsiahlej publikačnej
činnosti. Vedecké práce inauguranta sú pôvodné, originálne a prinášajúce celkom nové poznatky.
S pozitívnym ohlasom sa stretávajú taktiež jeho aktivity vedecko-teoretické. Sústavne
sa významnou mierou podieľa na organizovaní vedecko-teoretických podujatí už tradične
každoročne organizovaných pracoviskom na ktorom pôsobí. Aktívnou účasťou na významných
vedecko-teoretických podujatiach doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. prezentoval jednak výsledky
vlastnej vedeckovýskumnej práce, a jednak vyjadroval erudované odborné stanoviská k aktuálnym
problémom trestného práva. Uznávanou vedeckou osobnosťou sa inaugurant stal najmä domácimi
a zahraničnými vedecko-publikačnými aktivitami. Osobnosť inauguranta ako kvalifikovaného
vedecko-pedagogického pracovníka charakterizuje aj jeho vedecko-výchovné pôsobenie. Doc.
JUDr. Sergej Romža, PhD. sa systematicky venuje aj vedecko-organizačnej práci, najmä ako
organizátor tradičných každoročných Košických dní trestného práva, ktoré sa vždy stretávajú
s veľkým ohlasom v odbornej a vedeckej verejnosti u nás aj v zahraničí.
Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. uvádza vo svojom oponentskom posudku, že inauguranta
osobne pozná, a to jednak z jeho vedecko-výskumnej činnosti, tak i z prezentácií na odborných
seminároch a vedeckých konferenciách. V akademickej sfére pôsobí nepretržite od roku 1987, je
teda vysokoškolským pedagógom i vedeckým pracovníkom s mnohoročnými skúsenosťami.
Oborom jeho odborného zamerania je predovšetkým trestné právo procesné a kriminalistika, ale
venuje se aj témam z trestného práva hmotného a kriminológie. Vedecko-výskumný záujem doc.
JUDr. Sergeja Romžu, PhD. zahrňuje radu závažných a aktuálných tém predovšetkým z oblasti
trestného práva procesného a kriminalistiky, ale predmetom jeho záujmu je aj hmotnoprávna
problematika (napr. vývojové štádiá trestného činu, vybrané hospodárské a majetkové trestné činy),
či téma kriminologická (napr. obete trestného činu). Oponentka oceňuje široký okruh tém, ktorým
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sa inaugurant venuje, aj interdisciplinárny prístup k ich spracovaniu. Práce uchádzača prinášajú
cenné poznatky pre trestnoprávnu náuku, výuku i právnu prax.
Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., vo svojom oponentskom posudku uvádza, že uchádzač sa
vo svojej vedeckej činnosti v dlhodobom horizonte zameriava na výskum problematiky, ktorá patrí
v súčasnosti v odbore trestného práva medzi najaktuálnejšie. Konkrétne ide o problematiku právnej
úpravy trestného konania, ku ktorej sa viažu aj jeho hlavné vedecké výstupy v podobe monografie
„Koncepcia prípravného konania“ /2010/ a „Kriminalisticko-taktické a trestnoprocesné aspekty
inštitútu začatia trestného stíhania“ /2001/. Z publikačnej činnosti ďalej poukazuje osobitne na
najaktuálnejšie výstupy inauguranta, a to „Alternatívne spôsoby výkonu trestov“ /2018/, „Principle
of Concentration in Criminal Proceedings“ /2018/ a „Obhajoba obvineného v prípravnom
konaní“/2018/. Vedecké práce uchádzača sú pôvodné, originálne, prinášajú nové poznatky
a vyjadrujú erudované odborné a vedecké stanoviská uchádzača k aktuálnym problémom trestného
práva.
K uvedeným témam taktiež pravidelne publikuje svoje príspevky v domácich
a zahraničných periodikách a vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách, čo sa odráža aj
v počte zverejnených vedeckých výstupov, ktoré prekračujú minimálny požadovaný rámec, a to aj
pokiaľ ide o sledovanú štruktúru. O ich vysokej kvalite svedčia aj preukázateľné ohlasy a recenzie.
Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. je z odbornej stránky vyprofilovanou osobnosťou, ktorá
dáva záruku toho, že i v budúcnosti bude patriť medzi popredné osobnosti v oblasti trestného práva.
Svedčí o tom nielen prehľad doterajších zamestnaní, ktoré mu umožnili a stále umožňujú zostať v
kontakte s právnou praxou ako člen Slovenskej advokátskej komory od roku 1995 – dodnes.
Oponent ďalej uvádza, že uchádzača pozná nielen ako autora jeho vedeckých výstupov,
predovšetkým monografie Koncepcia prípravného konania alebo Obhajoba obvineného
v prípravnom konaní, ktoré sú inšpirujúcim zdrojom pre jeho vlastné vedecké výstupy, ale aj ako
zanieteného pedagóga za presadzovanie požiadaviek uplatňovania práva na spravodlivý proces
podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Inaugurant sa z odbornej stránky angažuje predovšetkým v mimoriadne aktuálnych témach,
ktoré majú aj medzinárodný kontext. Je pracovitý, skromný, odborne a argumentačne vyzretá
osobnosť.
Z uvedených dôvodov oponenti odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Sergej Romža,
PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaný za profesora v študijnom odbore
3.4.7. trestné právo.
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do disklusie sa prihlásili:
- prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., emeritný profesor, Najvyšší súd Českej republiky,
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
- prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, rektor,
- prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD., Trnavská univerzita Trnava, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola práva, Právnická fakulta,
- doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta.
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Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.,
a položili uchádzačovi otázky, pričom inaugurant odpovedal na položené otázky a reagoval na ich
pripomienky.
Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil.
Inaugurant sa na záver poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné
hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich po
jeho prednáške.
Predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., podporil návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora a oboznámil prítomných členov VR PraF UK s podpornými
stanoviskami pre toto konanie, ktoré boli doručené od doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD.,
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, vedúceho Katedry trestného práva,
kriminológie, kriminalistiky a forezných disciplín a od doc. JUDr. Filipa Ščerbu, Ph.D.,
z Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej fakulty, vedúceho Katedry trestného práva.
Potom odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý taktiež podporil návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky a vyzval
členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali na zasadnutie komisie a podľa § 4 ods.
11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a požiadal
ich,
- aby hlasovali o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore 3.4.7. trestné právo tajným hlasovaním a
- aby predložili predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.7. trestné právo alebo neschváliť návrh
na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.7. trestné právo.

BOD 11) Informácia dekana.
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval členom VR PraF UK za účasť na
zasadnutí a za spoluprácu.
Následne vyhlásil krátku prestávku do času, kedy sa vráti predseda komisie, prof. JUDr.
Jozef Čentéš, PhD., zo zasadnutia komisie vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr.
Sergeja Romžu, PhD. s Návrhom inauguračnej komisie predsedovi VR PraF UK.

Bod 12) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. – Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, v odbore 3.4.7. trestné
právo - schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 12) programu zasadnutia, perorokovanie
vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr.
Sergeja Romžu, PhD., v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo:
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Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Pracovisko: emeritný profesor, Najvyšší súd ČR, Brno, ČR
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky: Procesná koncentrácia v trestnom konaní.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Čentéša,
PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním inauguračnej komisie,
ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda komisie; prof.
JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., členka komisie; prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.,
člen komisie; prof. JUDr. Peter Polák, PhD., člen komisie,

-

oponenti: prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD., prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. a prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 16.04.2019 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
19.03.2019, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača, doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD., uskutočnenej dňa 16.04.2019, na tému „Procesná
koncentrácia v trestnom konaní“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo“.
Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia
komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie
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oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných
hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK konštatovali, že
bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou
Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z.z., uchádzač splnil všetky podmienky na
vymenovanie za profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschálení návrhu na
vymenovanie za profesora.
Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal o
prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O
výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informoval predseda VR PraF
UK.
Hlasovanie č. 9:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 52
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 39
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
36 hlasov
Proti:
2 hlasy

39
36
2
1

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.7. trestné
právo.

BOD 13) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
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BOD 14) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 16.30 hod.
V Bratislave dňa 16.04.2019.

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

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

26

