Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 28. marca 2019.

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 28.03.2019 od 14.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 52
Prítomní:

41 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

11 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia (navrhovaný)

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil dňa 05.03.2019, v termíne od 05.03.2019 do 07.03.2019, vo veci schválenia:
-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša
Nemca, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a
práva,

-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ing.
Bernarda Pekára, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo,

-

návrhu na zmenu oponenta v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Branislavovi Fábrymu, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,

-

návrhu na zmenu predsedu habilitačnej komisie a zmenu oponenta v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD., 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 inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Sergeja
Romžu, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry
trestného práva, v odbore 3.4.7 trestné právo.
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3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
5. Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
6. Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo.
7. Habilitačné konanie 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 – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
8. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
c) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
d) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
9. Informácia dekana.
10. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
11. Rôzne.
12. Záver.
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BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Prvé zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
(ďalej „VR PraF UK“) v novom funkčnom období 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 41
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.

-

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
Mgr. Gábor Gál
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
doc. JUDr. PhDtr. Peter Potásch, PhD.
doc. JUDr. Ján Svák, DrSc.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s programom zasadnutia
VR PraF UK s tým, že sa z navrhovaného programu zasadnutia vypúšťa bod 7 (schválenie
predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky
a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Matejovi Mlkvému,
PhD., LL.M.), body za týmto bodom sa primerane prečíslujú. 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 pozmenenom programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
41 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 28.03.2019 nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
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vyhlásil dňa 05.03.2019, v termíne od 05.03.2019 do 07.03.2019, vo veci schválenia:
-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša
Nemca, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a
práva,

-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ing.
Bernarda Pekára, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo,

-

návrhu na zmenu oponenta v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Branislavovi Fábrymu, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,

-

návrhu na zmenu predsedu habilitačnej komisie a zmenu oponenta v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD., 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 inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Sergeja
Romžu, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry
trestného práva, v odbore 3.4.7 trestné právo.

3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
5. Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
6. Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo.
7. Iné návrhy na schválenie:
e) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
f) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
g) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
h) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
8. Informácia dekana.
9. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita
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Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
10. Rôzne.
11. Záver.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., a JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Iné návrhy
neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 28.03.2019 doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD., a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.

BOD 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam,
ktoré vyhlásil dňa 05.03.2019, v termíne od 05.03.2019 do 07.03.2019, vo veci schválenia:
-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša
Nemca, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry
rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a
práva,

-

návrhu na zmenu oponenta vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ing.
Bernarda Pekára, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo,

-

návrhu na zmenu oponenta v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Branislavovi Fábrymu, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,

-

návrhu na zmenu predsedu habilitačnej komisie a zmenu oponenta v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD., 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 inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
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témy

inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Sergeja
Romžu, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry
trestného práva, v odbore 3.4.7 trestné právo.
Predseda VR PraF UK otvroril tento bol programu a uviedol, že dôvodom zmien, ktoré
boli predmetom hlasovania per rollam v konaniach v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
je vzdanie sa príslušných funkcií, ktoré dňa 27.02.2019 doručil prof. JUDr. PhDr. Tomáš
Gábriš, PhD., LL.M., MA. V prípade odboru 3.4.4. správne právo je dôvodom ustanovenie
oponenta, ktorý nespochybniteľne spĺňa všetky predpismi vyžadované náležitosti.
Potom predseda VR PraF UK oboznámil prítomných čenov VR PraF UK v Bratislave
s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam:
Protokol o výsledku hlasovania per rollam
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 05.03.2019 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
05.03.2019 do dňa 07.03.2019 (deň ukončenia hlasovania 07.03.2019).
Dňa 08.03.2019 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.
Pri sčítaní hlasov sa zistilo, že jeden člen VR PraF UK v Bratislave odoslal omylom 3x
identický hlasovací lístok. Toto svoje pochybenie následne vysvetlil v e - maile zo dňa 06.03.2019.
Z uvedeného dôvodu sa na opakované (dva) hlasovacie lístky neprihliadalo, bral sa do
úvahy prvý zaslaný hlasovací lístok.
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 05.03.2019 do 07.03.2019, 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

36

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

2

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, zmenu oponenta:
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Pôvodný oponent:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Nový oponent:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
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

38

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho a environmentálneho práva, v
odbore 3.4.4. správne právo, zmenu oponenta:
Pôvodný oponent:
dr. hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
Pracovisko: Universytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Právnická a administratívna
Fakulta, Olsztyn, Poľsko
Nový oponent:
prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicky prof. zw. UL
Pracovisko: Univerzita Lodž, Fakulta práva a administratívy, Lodž, Poľsko
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:

0
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4. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent JUDr. Branislavovi Fábrymu, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória
a dejiny štátu a práva, zmenu oponenta:
Pôvodný oponent:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Nový oponent:
doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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

37

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

1

5. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD., z Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, v
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, zmenu predsedu habilitačnej komisie a zmenu
oponenta:
Pôvodný predseda:
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Nový predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Pôvodný oponent:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Nový oponent:
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Výsledok hlasovania je nasledovný:
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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

38

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

6. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila
vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, v odbore 3.4.7. trestné právo,
predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
tému
inauguračnej prednášky:
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.
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):
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38

Za návrh hlasovalo:

38

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 dňa 08.03.2019.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal dňa 08.03.2019 a oznámil ho
elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 12.03.2019.

BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK,
prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc., predsedovi
inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. Matúša Nemca, 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 11.03.2019 uchádzač
splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Matúš Nemec, 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
„Nasciturus v rímskom práve“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 28.03.2019 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a potom vyzval doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., aby
predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Nasciturus v rímskom práve“ v časovom limite
do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.
Inaugurant, doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,
prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant sa vo svojej prednáške zameral na predstavenie právneho statusu počatého
a nenarodeného dieťaťa (nascitura) v prameňoch rímskeho práva a analyzoval ho v súvislostiach,
ktoré sú s ním spojené. Poukázal na problém posudzovania významu počatia dieťaťa pre právny
poriadok z hľadiska možných práv, ktoré by mal, ak by bol na svete, ale upozornil aj na limity tohto
prístupu, keďže nasciturus nemal právnu subjektivitu. Inaugurant konštatoval, že uvedený prístup je
vlastný aj súčasnému slovenskému právu, pokiaľ ide o nadobudnutie dedičských práv. Inaugurant
sa ďalej zameral na problém právnej ochrany života nascitura, resp. jeho ochranu pred abortívnym
zákrokom. Uviedol, že v rímskom práve nikdy neexistoval absolútny zákaz umelých potratov a že
ak aj bolo abortívne konanie trestné, tak nie primárne s cieľom ochrany života nascitura, ale skôr
10

v záujme ochrany rodinnoprávnych záujmov jeho otca – patra familias – na potomstve
a pokračovaní rodu. V závere stručne prezentoval určité koncepčné porovnanie rímskoprávneho
prístupu k tejto otázke s dnešným stavom uvedenej problematiky v kánonickom práve
a v slovenskom práve.
Takto poňatou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť objasniť relatívne náročnú a citlivú problematiku z hľadiska jej nadčasovosti
a v určitom zmysle kontroverznosti.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef
Klimko, DrSc. 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 Klimko, DrSc., vyzval
prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.,
mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., sa vo
svojich oponentských posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedeckovýskumnú činnosť, publikačnú činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté a nespochybniteľné
výsledky v týchto oblastiach.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. poukazuje vo svojom oponentskom posudku na to, že
inaugurant sa venuje viacerým oblastiam právnej vedy – histórii cirkví, rímskemu
právu, kánonickému právu a právnemu postaveniu cirkví. Oponent oceňuje, že inaugurant bol
riešiteľom ôsmich vedeckých projektov a okrem toho aj projektu, financovaného zo zdrojov
Európskej únie (operačný program Vzdelávanie). Pedagogickej činnosti sa venuje nepretržite 25
rokov v troch oblastiach (rímske právo, kánonické právo, právne postavenie cirkví). Oponent
vyzdvihol aj rozsah citácií, ktorý v danom odbore považuje za viac než dostatočný. Na základe
vyššie uvedených skutočností, rovnako ako aj vzhľadom na osobné znalosti uchádzača konštatuje,
že inaugurant je vyzretou pedagogickou i vedeckou osobnosťou, uznávanou v odborných kruhoch
nielen v Slovenskej republike a je preto viac než vhodným uchádzačom o vedecko-pedagogický
titul profesor v odbore teória a dejiny štátu a práva.
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. uvádza vo svojom oponentskom posudku,
že vedecký výskum inauguranta je sústredený do oblasti rímskeho práva, ale aj cirkevného práva a
najmä s dôrazom na prirodzené právo a základné ľudské práva. Z tohto pohľadu oceňuje vedecký
projekt (VEGA) pod názvom Doktrína prirodzeného práva v teórii a tvorbe práva, jej vývoj
v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv, ktorej výsledky boli predmetom vedeckej
diskusie na konferencii v Bratislave 27.4.2012 – 28.4.2012 a akcentované v kolektívnej publikácii
R. Brtko – V. Čunderlík Čerbová – M. Nemec: Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky v rímskom
a v kánonickom práve, Bratislava: PraF UK, 2014, počet strán 135. Azda netreba ani zdôrazňovať,
že kontinentálne právne prostredie vyrástlo a stojí na základoch rímskeho práva a aj naďalej sa
v ňom objavujú a uplatňujú prvky rímskeho práva. Rovnako netreba pripomínať, že kontinentálna
spoločenská kultúra stojí na princípoch židovskej a kresťanskej kultúry. Stret tejto kultúry s inými
kultúrami je tu a zápas či úspešnosť tejto kultúry prebieha a bude prebiehať aj v právnickej rovine.
Nateraz možno konštatovať, že táto kultúra dala Európe veľmi veľa a priviedla ju k mnohým
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pozitívam, ktoré treba oceniť. Je presvedčený, že vedecký vývoj v tejto oblasti a jeho význam má
veľkú budúcnosť.
Oceňuje, že aj najvýznamnejšie vedecké publikácie a konferencie sú zamerané práve na
oblasť rímskeho práva (konferencie romanistov), kánonického práva (konferencie z kánonickoprávnej oblasti), štátneho práva voči cirkvám a náboženským spoločnostiam (konferencie cirkev
a štát) a oblasť ľudských práv a slobôd (napr. Salzburg).
Dôležitým kritériom vedeckej úrovne je podľa oponenta aj „vedecká škola“, ktorej prípadnú
úspešnosť možno odmerať počtom doktorandov. V prípade inauguranta ide o 6 úspešných
doktorandov za obdobie desiatich rokov (2007-2017) a konštatuje, že vedecká škola sa nebuduje ani
jednoducho, ani krátkodobo. Je to skutočne významný, ale aj dlhodobý proces, v ktorom sa prejaví
vedecká a pedagogická pripravenosť školiteľa na národnej i medzinárodnej úrovni.
Oponent konštatuje, že inaugurant pracuje v pedagogickej oblasti už od ukončenia
právnického vzdelania až doteraz. Celý jeho doterajší pracovný život je spätý s pedagogickou
činnosťou. Menovaného a jeho vedeckú a pedagogickú úroveň vníma dostatočne dlhodobo cez ich
komunikáciu na pôde Slovenskej spoločnosti kánonického práva, cez jeho publikácie, vedecké
a odborné prednášky v Spišskej Kapitule alebo inde a cez jeho študentov a osobitne cez úspešnosť
jeho doktorandov.
Za neprítomného oponenta, prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., prečítal jeho oponentský
posudok predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vo svojom oponentskom posudku uvádza, že z hľadiska
pedagogickej činnosti možno konštatovať širšie spektrum vhodne previazaných odborov štúdia
(rímske právo - cirkevné právo - konfesné právo – kánonické právo). Uchádzač sa zúčastňoval
počas svojej vyše dvadsať ročnej činnosti pedagóga všetkých foriem výučby a vedenia a hodnotenia
študentov i habilitantov, a to aj v anglickom jazyku. V zahraničných publikáciách má 57 ohlasov,
v domácich 65 a 3 recenzie. To možno považovať za veľmi dobrý stav vzhľadom na daný študijný
odbor.
V rámci vedecko – výskumnej činnosti sa podieľal na desiatich úspešných domácich
a zahraničných projektoch. Venoval sa najmä problematike kánonického práva v spojitosti
s prirodzeno-právnou doktrínou, aspektom náboženskej slobody, vrátane dejinného pohľadu,
slobode náboženstva ako základnému ľudskému právu a súvisiacim hodnotám. Hlbší a využiteľný
hodnotový rozmer v diele uchádzača dokumentuje aj jeho analytický pohľad na transformujúce sa
vzdelávanie na univerzitách. Uchádzač vo svojom výskume dokázal účinne spájať korpusy
poznatkov a noriem všetkých vyššie uvedených štyroch disciplín s inými právnymi odvetviami
i historickým bádaním (napríklad trestné právo od roku 1918, otázky potratu, univerzitného
vzdelávania, či judikatúry ESĽP). Poukazuje aj na to, že uchádzač tiež vypracoval stanoviská vo
svojom odbore pre ústredný orgán štátnej správy. Je členom vedeckej rady PraF UK, dvoch
odborových komisií a členom redakčnej rady renomovaného vedeckého časopisu v ČR ako
publikačného média v oblasti jeho vedeckej pôsobnosti.
Z uvedených dôvodov oponenti odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Matúš Nemec,
PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaný za profesora v študijnom odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do disklusie sa prihlásili:
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-

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.,
vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jeho inauguračnej prednášky 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 Klimko, DrSc., 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 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva tajným hlasovaním a
- aby predložili predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva alebo
neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.2. teória a dejiny
štátu a práva.
BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ing.
Ondrej Blažo, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD. v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a uviedol, že tento
bod bol už prerokovávaný vo VR PraF UK dňa 24.01.2019, ale sa o ňom nerozhodlo. Napriek
formálnej úspešnosti hlasovania predseda VR PraF UK so súhlasom habilitanta rozhodol ex post
toto hlasovanie vyhlásiť za nulitné, teda bez právnych účinkov (k tomu bližšie viď. Zápisnica zo
zasadnutia PraF UK zo dňa 24.01.2019) a preto sa v rokovaní o tomto bode programu pokračuje na
tomto zasadnutí.
Následne predseda VR PraF UK požiadal habilitanta, aby sa vzdialil z rokovacej miestnosti,
čo ten aj urobil. Potom dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre
vedeckovýskumnú činnosť, ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka,
DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej
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prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo, zo dňa 16.11.2018.
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR,
Téma habilitačnej prednášky:
Modely medzinárodnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže – teória a prax.
Téma habilitačnej práce:
Podnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., zo dňa 16.11.2018. 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. Ing. Ondrejovi Blažovi, 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. Ing. Ondrejovi
Blažovi, 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, informovali skrutátori.
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Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

52
39

39
38
1
0

38 hlasov
1 hlasov

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil habilitant JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., ktorý odišiel na zasadnutie
inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD. v odbore 3.4.8.
medzinárodné právo.

BOD 5) Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a
práva
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) – schvaľovanie návrhu zloženia odborovej komisie
v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a uviedol, že postupne bude nutné znovu schváliť
všetky staršie kreované odborové komisie, pretože sú príliš početné a preto majú problém
s uznášaniaschopnosťou. Prvé dve sú v odboroch 3.4.10. obchodné a finančné právo, pretože táto
odborová komisia je najpočetnejšia a v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, nakoľko jej
doterajší predseda a garant študijného programu dal výpoveď bez dalšieho vysvetlenia a nebol ani
ochotný sa s dekanom stretnúť napriek tomu, že tento ho pozval na osobné stretnutie ešte v januári
2019. Novým, riadne ohláseným garantom je prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. Následne predseda
VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5
a dal o ňom hlasovať ako o celku so súhlasom prítomných členov VR PraF UK.
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
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Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., ktorý odišiel na zasadnutie
inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zloženie
odborovej komisie v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
-

prof. JUDr. Tomáš, Strémy, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

JUDr. Branislav Fábry, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., - Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta

-

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta.

BOD 6) Návrh na schválenie zloženia odborovej komisie v odbore 3.4.10. obchodné a finančné
právo
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) – schvaľovanie návrhu zloženia odborovej komisie
v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý mal výhrady
k navrhnutej členke odborovej komisie doc. JUDr. Jane Šimonovej, PhD., z Akadémie Policajného
zboru v Bratislave okrem iného aj z dôvodu, že nie je docentkou v odbore finančné a hospodárske
právo. K tejto výhrade sa pripojila aj Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Preto predseda VR PraF UK stiahol z návrhu odborovej komisie doc. JUDr. Janu Šimonovú,
PhD. a vyzval prítomných členov VR PraF UK venujúcich sa finančnému právu, doc. JUDr. Ing.
Kačaljaka, PhD. a doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., aby namiesto nej navrhli iného člena
odborovej komisie. Menovaní navrhli za nového člena doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.,
dekana Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý bol prítomný na
zasadnutí VR PraF UK a s návrhom súhlasil. Predseda VR PraF UK si tento návrh osvojil a ďalej
návrh na zloženie odborovej komisie predkladal v jeho znení.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 6 a dal o ňom hlasovať ako o celku so súhlasom všetkých prítomných členov VR PraF UK
s navrhnutou zmenou.
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Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., ktorý odišiel na zasadnutie
inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zloženie
odborovej komisie v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo:
-

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta

-

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta

-

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta

-

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta

-

JUDr. Peter Lukáčka, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

-

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., - Ústavný súd Slovenskej republiky,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

-

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., - Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

-

doc. JUDr. Jozef Kotásek, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta

-

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., - Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

BOD 7, pôvodný bod 8) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
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c) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe,
d) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7), podbod a), b), c), d) a informoval prítomných, že
návrh predkladá v znení:
- vypúšťa sa zmena školiteľa doktoranda Mgr. Nikolasa Sabjána,
- dopĺňa sa za externého člena skúšobných komisií, osob oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia: JUDr. Marek Tomašovič, PhD., z Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky,
- dopĺňa sa za člena skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok v študijnom
predmete Európske právo: JUDr. Andrej Beleš, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty.
Predseda VR PraF UK potom otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
v navrhovaných zmenách hlasovať ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK
v Bratislave :
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý odišiel z rokovacej miestnosti.
Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., ktorý odišiel na zasadnutie
inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií,
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:

osôb oprávnených skúšať na

Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
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Interní členovia komisií:
-

JUDr. et Mgr. Petra Capandová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,
JUDr. Andrej Beleš, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Ústav európskeho práva,
Mgr. Vincent Bujňák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva.

Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
-

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta,
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta,
doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. – Adventistický teologický inštitút, Praha, ČR.
Externí členovia komisií:

-

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta,
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta,
doc. JUDr. JCLic. Záboj Horák, LL.M. PhD., - Univerzita Karlova v Prahe, Právnická
fakulta,
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD.,Th.D., JC.D., - Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta,
prof. ThDr. JC.Lic. Ján Duda, PhD., - odborník na kánonické právo, cirkevný sudca
diecézneho tribunálu Spišskej diecézy,
JUDr. JCDr. Jozef Kemp, PhD., - odborník na kánonické právo, cirkevný sudca
metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy,
PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
managementu,
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,
plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., – Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
JUDr. Marek Tomašovič, PhD., - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

b) Doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe:
= v študijnom odbore 3.4.4. správne právo
- doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva,
= v študijnom odbore: 3.4.7. trestné právo
- doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
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= v študijnom odbore: 3.4.8. medzinárodné právo
- doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
= v študijnom odbore: 3.4.10. obchodné a finančné právo
- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra finančného práva,
= v študijnom odbore: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva,
-

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva.

c) Zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe:
-

študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo:

Doktorand: Ursin Gunzelmann
Študijný program: obchodné a finančné právo
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Ročník: 6. roč.
Forma štúdia: externá forma
Téma dizertačnej práce: The Disproportionate Distribution of Voting Rights
Nerovnomerné rozdelenie hlasovacích práv.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
-

študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo

Doktorand: Mgr. Ivan Novotný
Študijný program: medzinárodné právo
Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo
Ročník: 1. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Všeobecné princípy právne
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Doktorand: Mgr. Michal Záthurecký
Študijný program: medzinárodné právo
Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo
Ročník: 1. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma DP: Určovanie medzinárodnej právomoci a rozhodného práva vo veciach nekalej súťaže
z pohľadu Nariadenia Brusel Ibis a Nariadenia Rím II
20

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Doktorand: Mgr. Petronela Hrnčárová
Študijný program: medzinárodné právo
Študijný odbor: 3.4.8. medzinárodné právo
Ročník: 2. roč.
Forma štúdia: externá forma
Téma DP: Stály arbitrážny dvor
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
d) Doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Správne právo
Interný predseda komisií:
- doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
= študijný predmet: Trestné právo procesné
Interný predseda komisií:
-

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné
Interný predseda komisií:
-

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné
Interný predseda komisií:
-

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

= študijný predmet: Ústavné právo
Interný člen komisií:
- Mgr. Vincent Bujňák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva.
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= študijný predmet: Európske právo
Interný člen komisií:
- JUDr. Andrej Beleš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva.
BOD 8, pôvodný bod 9) Informácia dekana
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných členov VR PraF UK
o termínoch ďalších zasadnutí VR PraF UK v roku 2019:
- 16.04.2019 (utorok) o 12.00 hod., na ktorom budú prebiehať dve inauguračné prednášky
a to doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. a doc. JUDr. Sergeja Romžu, PhD.
a schvaľovať sa návrhy na vymenovanie za docentov v začatých habilitačných
konaniach,
- 16.05.2019 (štvrtok) o 14.00 hod.,
- 19.09.2019 (štvrtok) o 14.00 hod.,
- 21.11.2019 (štvrtok) o 14.00 hod..
Ďalej dekan fakulty informoval prítomných o novom zložení vedenia Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ako aj o plánoch na ďalší postup pri
predkladaní akreditácií do 15. júna 2019.
Bod 9, pôvodný bod 10) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického
a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva - schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 9) programu zasadnutia, perorokovanie
vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr.
Matúša Nemca, PhD., v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, SR
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Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Pracovisko: Spišská diecéza, Cirkevný súd Spišského biskupstva, Spišské podhradie, SR
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma inauguračnej prednášky: Nasciturus v rímskom práve.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Klimka,
DrSc., 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 Klimko, DrSc., predseda komisie; prof.
JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., člen
komisie; prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, člen komisie – neprítomný (ospravedlnený),

-

oponenti: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda,
PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – neprítomný (ospravedlnený).

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 28.03.2019 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
11.03.2019, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača, doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., uskutočnenej dňa 28.03.2019, na tému „Nasciturus
v rímskom práve“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za
profesora v študijnom odbore 3. 4.2. teória a dejiny štátu a práva“.
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: 5, počet kladných hlasov: 5, 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.
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Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK vyzval
inauguranta, doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., aby opustil miesto zasadnutia VR PraF UK (čo sa
aj stalo) a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili
skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali
skrutátori.
Hlasovanie č. 7:
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:
Proti:

40
38
0
2

38 hlasov
0 hlasy

Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa nezúčastnil inaugurant, doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Na hlasovaní sa už zúčasnil doc. JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Na hlasovaní sa už zúčastnil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. ktorý sa vrátil zo zasadnutia
inauguračnej komisie a oponentov, ktoré bolo po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Matúša
Nemca, PhD.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.2. teória
a dejiny štátu a práva.

BOD 10, pôvodný bod 11) 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 11, pôvodný bod 12) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 16.25 hod.

V Bratislave dňa 28.03.2019.

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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