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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  12. novembra  2020 od 14.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51 

 

Prítomní:        44  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:     7   členov VR PraF UK   

 

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

finančného práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)   – inauguračná  prednáška. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Lenka Dufalová, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 

občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. - 

Univerzita   Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

a teórie práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Husovec, PhD. –  London 

School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore medzinárodné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 

– schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

6. Iné návrhy na schválenie: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie člena skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,  

c) zmena školiteľa  v doktorandských študijných programoch. 
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7. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

finančného práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)   – schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesora. 

  

8. Informácia dekana. 

 

9. Rôzne. 

 

10. Záver. 

 

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a 

privítal všetkých jej prítomných členov. 

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Ľubomíra 

Čunderlíka, PhD. 

 Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a 

oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. a účasť (prítomnosť) 

členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. konštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

-  boli prítomní: predsedníčka inauguračnej komisie, dvaja členovia inauguračnej komisie 

a dvaja oponenti, 

- bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov  VR PraF UK, t.j. z 51 

členov bolo prítomných 43 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Na začiatku inauguračnej prednášky doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., sa  pripojil na 

zasadnutie ďalší člen VR PraF UK, doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

 

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri jednotlivých hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť. 

Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na 

hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom 

k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF 

UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok 

jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr.  Tomáš Borec      
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- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

- Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.   

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- JUDr. Daniela Švecová 

 

  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie 

či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. et doc. 

PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  (všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné). 

 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           38 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasoval: doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (nebol ešte prihlásený - prítomný na 

zasadnutí). 

Nehlasovalo: 5 prítomných členov VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 12.11.2020 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:            35 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasov 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasoval: doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (nebol ešte prihlásený - prítomný na 

zasadnutí). 

Nehlasovalo: 6 prítomných členov VR PraF UK. 
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Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 12.11.2020 ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 

12.11.2020 sú realizované ako tajné. 

 

 

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného 

práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a  inauguranta.  

Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Márii Patakyovej, CSc.,  

predsedníčke inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ľubomíra 

Čunderlíka, PhD. Predsedníčka inauguračnej komisie tiež privítala a predstavila členov 

inauguračnej komisie a oponentov. 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., predsedníčka komisie; prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír 

Babčák, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., člen komisie. 

Neprítomný člen komisie na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.,    (OSPR). 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.   

 Neprítomný oponent na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA (OSPR). 

 

Následne predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

konštatovala, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa konania na vymenovanie 

za profesora a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 08.10.2020 uchádzač splnil 

fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. spĺňa všetky pedagogické, 

vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predsedníčka inauguračnej komisie 

vzhľadom na uvedené odporučila pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú 

prednášku na tému „Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu“. 

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 12.11.2020 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., predsedníčka inauguračnej komisie, predstavila 

uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzvala doc. JUDr. 

Ľubomíra Čunderlíka, PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému  „Finančné 

pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu“ v časovom limite do 30 minút, pričom 
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konanie inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams.   

 

Inaugurant doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

Inaugurant v úvode prednášky vymedzil, že sa bude venovať téme, ktorej doterajšie 

komplexné teoretické a legislatívne spracovanie v rámci regulácie finančného trhu a jeho dohľadu 

absentuje. Vzhľadom na úroveň finančnej gramotnosti na finančnom trhu poukázal na značnú mieru 

aktuálnosti tejto problematiky, nevyhnutnú potrebu jej teoreticko-aplikačného spracovania 

v kontexte doterajších poznatkov a na svoj vlastný odborný vklad v rámci nej. 

Problematiku finančných pyramíd vo všeobecnosti začal inaugurant vybranými príkladmi 

z minulosti, pričom poukázal na to, že podoby a formy týchto investičných schém sa v dôsledku 

inovácií na finančnom trhu neustále vyvíjajú a úroveň právnej regulácie finančného trhu tento vývoj 

adekvátne nereflektuje. Terminológia vo všeobecnosti používaná v tejto súvislosti nie je jednotná 

a niektoré označenia nie sú podľa neho vecne správne, pričom absentuje ich hlbšie teoretické 

spracovanie. Rôzne definície môžu pritom zdôrazňovať rôzne aspekty podvodnej investičnej 

schémy. 

Inaugurant formuloval tézu, podľa ktorej v našom právnom poriadku ani na úrovni 

európskeho práva neexistuje právne ustanovenie obsahujúce komplexnú definíciu investičnej 

schémy, ktorá by v sebe zahŕňala všetky znaky pyramídovej schémy, príslušná legislatíva sa 

obmedzuje len na zákaz určitých praktík (bez ohľadu na to, či ide o verejnoprávne dohliadané alebo 

nedohliadané subjekty), ktoré  nemusia nevyhnutne indikovať pyramídovú schému. V tejto 

súvislosti uviedol prístupy regulátora na finančnom trhu.  

V rámci vlastného výskumu predostrel katalóg znakov (indikátorov) finančnej pyramídy 

a súčasne zdôraznil, že nie všetky sú jednoznačným potvrdením skutočnosti, že ide o pyramídovú 

schému a že nemusí ísť o kumulatívne prítomné indikátory, prípadne že do popredia môžu 

vystupovať len niektoré znaky (napríklad na kapitálovom trhu). V nadväznosti na to prezentoval, 

ktoré z uvedených znakov podľa svojho názoru považuje za ekonomicko-právne rozhodujúce pre 

posúdenie schémy ako finančnej pyramídy. Pokiaľ ide o typy pyramídových schém, vyskytujú sa 

v dvoch základných modeloch – model založený na pevnom výnose  a model založený na 

vlastníctve a investovaní finančného aktíva. 

V ďalšej časti prednášky, ktorá sa týkala ochrany pred finančnými pyramídami, boli 

zdôraznené právne nástroje, osobitne na finančnom trhu. Právna úprava finančného trhu (v rámci 

práva finančného trhu) je pritom založená skôr na regulácii postavenej na pravidlách (t. j. na 

konkrétnych normách upravujúcich zákazy určitého konania kazuistickým spôsobom).     

V nadväznosti na absenciu legálnej definície finančnej pyramídy a absenciu mechanizmu 

sankčného postihu v priamej väzbe na takéto konanie na finančnom trhu v právnom poriadku SR 

ako aj v európskom práve inaugurant koncepčne načrtol právnu úpravu a v rámci toho formuloval 

konkrétne návrhy de lege ferenda ako aj ich systémové zaradenie do existujúceho regulačného 

rámca. 



 6  

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať doteraz hlbšie nespracovanú problematiku z hľadiska 

aktuálneho právneho stavu regulácie finančného trhu a navrhnúť vlastné legislatívne riešenia.  

Po skončení inauguračnej prednášky predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária 

Patakyová, CSc. otvorila diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

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

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. 

 

Inaugurant odpovedal na položené otázky postupne, ako mu boli položené diskutujúcimi 

a reagoval na ich pripomienky. 

  

Následne predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. vyzvala 

prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. Za 

neprítomného oponenta, prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc., MBA,  prečítala jeho oponentský 

posudok predsedníčka inauguračnej komisie. 

 

Oponenti v inauguračnom konaní, prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., prof. JUDr. Jozef 

Králik, CSc., MBA a prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., vo svojich oponentských posudkoch 

zhodnotili doterajšiu činnosť uchádzača, jeho doterajšie vedecké výstupy, vyzdvihli jeho vedecké 

kvality ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.  

  

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. vo svojom oponentskom posudku zdôraznila odbornú 

profiláciu inauguranta v rámci finančného práva, a to najmä na jeho nefiskálnu časť (právo 

finančných trhov). V rámci práva finančného trhu sa osobitne inaugurant venuje jeho subjektom 

a ich verejnoprávnemu dohľadu.  V tejto súvislosti vyzdvihla okrem iného jeho úlohu na tvorbe 

vysokoškolskej učebnice Právo finančného trhu, ktorá vznikla pod jeho autorským vedením. 

Inaugurant je jej osobne známy, a to z perspektívy jeho odborného rastu. Celkove zhodnotila 

jednotlivé stránky vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti inauguranta a poukázala na to, že 

čerpá z kombinácie vedecko-výskumnej činnosti a praktických skúseností z NBS. Podľa jej názoru 

svojou zmienenou činnosťou prispieva k rozvoju finančného práva. Záverom osobitne vyzdvihla 

dlhodobú spoluprácu práve s kolegami z Českej republiky.  

Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA vo svojom posudku zdôraznil zameranie 

publikačných výstupov uchádzača na analýzu finančno-právnej problematiky, s akcentom na 

teoretické a praktické problémy právnej regulácie finančného trhu a jeho dohľadu, pričom 

inaugurant uplatňuje interdisciplinárny prístup. Vyzdvihol jeho tímovú prácu, keďže niektoré 

publikácie vznikli v spoluautorstve s odborníkmi z praxe, s kolegami z príslušnej katedry alebo 

v spoluautorstve s kolegami z iných fakultných pracovísk. Zdôraznil, že inaugurant je pozývaný na 

odborné a vedecké podujatia, osobitne zmienil pozvanie uchádzača programovým úradom OBSE 

v Kazachstane. V minulosti i v súčasnosti sa uchádzač podieľal na činnosti rôznych verejných 

orgánov, pracovných skupín a komisií. 
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Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. v rámci posudzovania pedagogickej praxe vyzdvihol 

erudovanosť uchádzača významne posilnenú dlhoročným pôsobením v NBS. Vo svojom 

oponentskom posudku poukázal osobitne na vybrané publikácie, napr. uchádzačova monografia, 

kapitola v monografii o vybraných aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR, 

učebnica Finančné právo vydaná vo vydavateľstve C. H. Beck. Okrem grantov financovaných 

grantovými agentúrami sa inaugurant aktívne zapojil v minulosti aj do vnútrouniverzitných grantov, 

čo považuje za ukazovateľ skorej vedeckej profilácie. Akcentoval skutočnosť, že 4 z vychovaných 

doktorandov po ukončení štúdia naďalej pôsobia ako pedagógovia na PraF UK. Osobitne zdôraznil 

uchádzačove pôsobenie v pozícii prodekana fakulty ako aj iné odborné aktivity, medzi nimi najmä 

členstvo v Legislatívnej rade vlády SR. Podľa jeho názoru predstavuje uchádzač komplexnú 

vedeckú osobnosť rešpektovanú v domácom aj v medzinárodnom prostredí. 

 Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD.  za profesora v odbore obchodné a 

finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.10).   

 

Po vystúpení oponentov predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová, 

CSc. vyzvala inauguranta, aby zodpovedal na otázky uvedené v oponentských posudkoch. Po ich 

zodpovedaní, sa predsedníčka inauguračnej komisie spýtala oponentov, či majú ďalšie otázky na 

inauguranta. Oponenti uviedli, že ďalšie otázky nemajú. Potom predsedníčka inauguračnej komisie 

otvorila k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa už nikto nezapojil. 

 

Predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. podporila návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore obchodné a finančné právo a odovzdala slovo 

predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky. Potom vyzval 

členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR PraF UK a následne sa 

pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo zasadnutie komisie 

a oponentov, ktorého cieľom bolo  podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.10.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore obchodné a finančné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.).  

 

VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

BOD 3 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Lenka Dufalová, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore občianske 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – 

schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent Mgr. Lenke Dufalovej, PhD. v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedníčky habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF 

UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore občianske 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.), zo 

dňa 27.10.2020. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:    

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR  

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

              

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Právne postavenie osôb rovnakého pohlavia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Surogačné materstvo. 

 

Prodekan pre rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o výsledku 

hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce Mgr. Lenky Dufalovej, PhD., zo dňa 27.10.2020. Počet členov oprávnených 

hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných hlasov 0, 

počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent Mgr. Lenke Dufalovej, PhD. v študijnom odbore občianske právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.), ktorý ho predložil na rokovanie 

VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent habilitantke. Uviedol, že 

sa síce osobne zúčastnil len časti přednášky a obhajoby práce, ktorú však hodnotí ako vynikajúcu, 

pričom ohlasy po habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce od zúčastnených boli veľmi 

pozitívne.  
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 Následne predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku habilitačnej komisie prof. JUDr. 

Svetlanu Ficovú, CSc., aby sa vyjadrila k priebehu konania. Tá uviedla, že habilitantka bola 

zodpovedne pripravená na celé habilitačné konanie, jej habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce  boli zaujímavé, habilitantka rozobrala problematiku zo všetkých uhlov pohľadu. 

Prednáška a obhajoba boli vysoko hodnotené diskutujúcimi, ako aj členmi komisie a oponentmi, čo 

sa prejavilo aj počas diskusie na zasadnutí komisie a oponentov po habilitačnej prednáške a 

obhajobe habilitačnej práce. Následne predsedníčka habilitačnej komisie vyzvala na podporu 

konania. 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý sa zúčastnil habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

ako jeden z členov (zástupcov) VR PraF UK. Uviedol, že habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce boli excelentné a taktiež požiadal o podporu konania. Ako vedúci Katedry 

občianskeho práva, na ktorej habilitantka pôsobí konštatoval, že sa vypracovala na vynikajúcu a 

zodpovednú pedagogičku, ide o vyzretú osobnosť, ktorá je veľkým prínosom pre katedru. 

Do diskusie sa prihlásil aj prodekan fakulty doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., ktorý sa 

zúčastnil habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce tiež ako jeden z členov (zástupcov) 

VR PraF UK a bol aj jedným z písomných hodnotiteľov habilitačnej prednášky. Taktiež vysoko 

ocenil habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce uchádzačky, ktorá preukázala odbornú aj 

osobnostnú spôsobilosť, aby jej bol udelený vedecko-pedagogický titul docent a tiež vyzval na 

podporu konania.  

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu 

hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o 

výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a 

vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     51 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         42  

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              0 

- z toho zdržaných:              0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil: doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (bol už prihlásený  na 

zasadnutie). 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  
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Na hlasovaní sa nezúčastnila prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá bola prihlásená na  zasadnutí 

inauguračnej komisie. 

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. sa zúčastnil zasadnutia aj v tomto bode, aj keď bol zároveň 

prihlásený na zasadnutí inauguračnej komisie.  

 

Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č.  3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Lenke Dufalovej, PhD.  - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore občianske 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.11.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. - 

Univerzita   Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a teórie 

práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M. v odbore ústavné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). Potom odovzdal slovo 

prodekanovi pre rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 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 prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore ústavné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.), zo 

dňa 10.11.2020. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:    

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

Pracovisko: významný odborník z odboru ústavné právo 

 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Oponenti:  

prof. et. doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.   

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, ČR       

              

 

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
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prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.   

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. 
 

 

Prodekan pre rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o výsledku 

hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce JUDr. Kamila Baraníka, PhD., LL.M. zo dňa 10.11.2020. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 7, z toho prítomných 7 členov. Počet kladných hlasov 7, 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. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M., v študijnom odbore ústavné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.), ktorý 

ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh, osobne sa nezúčastnil habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce, ale mu bolo tlmočené, že šlo o kvalitné konanie. Potom 

vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., aby sa vyjadril k priebehu 

konania. Ten uviedol, že celé konanie prebehlo v súlade s platnými právnymi predpismi, poukázal 

na spojitosť témy habilitačnej práce uchádzača v odbore ústavné právo aj s medzinárodným 

právom. Konštatoval, že všetci členovia habilitačnej komisie aj oponenti ocenili habilitačnú 

prednášku a obhajobu habilitačnej práce, o čom svedčí aj výsledné hlasovanie a požiadal  o 

podporu konania. 

 

 Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc. 

Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. Uviedol, že habilitant je po odbornej, pedagogickej a osobnostnej stránke 

vyprofilizovaná osobnosť, je vedúcim Katedry ústavného práva a teórie práva a požiadal o 

podporu konania. 

 

Do diskusie sa prihlásil aj prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., z Univerzity 

Komenského v Bratislave, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, ktorého 

mrzí, že sa nemohol habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zúčastniť, nakoľko téma 

habilitačnej práce bola úzko spätá s medzinárodným právom, ktorému sa on venuje. Leží mu na 

srdci vzťah ústavného práva a medzinárodného práva. O habilitačnej prednáške a obhajobe 

habilitačnej práce sa dozvedel až po jej priebehu a vyčíta si, že sa na nej nemohol zúčastniť. V tejto 

súvislosti by bol býval ocenil, keby prednáška bola viac propagovaná, keď mal on habilitačnú 

prednášku, rozposielal na ňu značné množstvo pozvánok. Osobne sa nepozná s habilitantom, ale 
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ich vedecký záujem sa do značnej miery prekrýva a je škoda, že sa nemali možnosť stretnúť pre 

vedeckej diskusii. 

Na uvedené reagoval predseda VR PraF UK s tým, že nie je úlohou habilitanta, aby 

propagoval svoju habilitačnú prednášku, z istého uhla pohľadu by takýto spôsob komunikácie 

dokonca mohol byť vnímaný negatívne. Habilitačná prednáška ako aj obhajoba habilitačnej práce 

bola zverejnená v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj internými 

predpismi UK a PraF UK, dostatočne včas a transparentne vrátane zverejnenia na internete 

a inzerátu v denníku Pravda. Navyše predmetná habilitačná prednáška sa uskutočnila iba pred 

dvoma dňami a program tohto zasadnutia vedeckej rady, v ktorom figuroval aj tento bod programu 

bol zaslaný ešte minulý týždeň (niekoľko dní pred konaním predmetnej habilitačnej prednášky), 

takže muselo byť jasné, že v najbližšom období sa táto prednáška bude realizovať. Pokiaľ však má 

prof. Slašťan pocit, že v danom prípade bolo procedurálne niečo zanedbané, nech napíše písomnú 

sťažnosť jemu ako dekanovi a predsedovi VR PraF UK, sťažnosť bude riadne prešetrená 

a v prípade zistenia nedostatkov bude zjednaná náprava. 

Prof. Slašťan uviedol, že v žiadnom prípade nespochybňoval procesy na fakulte, poukázal 

iba na to, že habilitant by mal mať z ľudskej a vedeckej stránky záujem na tom, aby na jeho 

prednášku prišlo čo najviac ľudí a preto by mal aktívne na propagácii svojej prednášky pracovať. 

Predseda VR PraF UK uviedol, že by bolo vhodné, aby spory z minulosti neovplvňovali 

súčasnosť a budúcnosť. 

 

Následne sa do diskusie prihlásil rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD., aby sa vyjadril k priebehu diskusie. Uviedol, že nielen v tejto dobe 

poznačenej pandémiou Covidu 19, ale bežne vo svete už spolu dokonca publikujú  ľudia, ktorí sa 

nemusia fyzicky ani spolu stretnúť. Zachytil informáciu o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce, hoci celé konanie bolo v odbore ústavné právo, čo nie je jeho odbor, ktorému sa 

on venuje a nevidí v priebehu tohto konania procesné pochybenia ani netransparentnosť.  

 

 Do diskusie sa už nikto  neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu 

hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o 

výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a 

vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     51 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         43  

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:              37 

- z toho záporných:              1 

- z toho zdržaných:              1 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:          1 hlas 

Zdržal sa:   1 hlas 
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Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil: doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (bol už prihlásený  na 

zasadnutie) aj prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá sa vrátila na zasadnutie VR PraF UK po 

hlasovaní inauguračnej komisie. 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  

 

Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č.  4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M.  - 

Univerzita   Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a 

teórie práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.3.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Husovec, PhD. – London 

School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore medzinárodné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce 

v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Martinovi Husovcovi, 

PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 

prodekanovi pre rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, ktorý krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov 

habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.) a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

Následne predseda VR PraF UK doplnil, že je rád tomuto konaniu, ktoré bude prebiehať na 

fakulte. Svedčí to aj o tom, že Univerzita Komenského v Bratislave, tiež  Právnická fakulta majú 

vybudované svoje meno nielen v blízkom zahraničí, ale aj v západnej Európe. Habilitant je síce 

Slovák, ale už dlhšiu dobu pôsobí ako pedagóg na prestížnych zahraničných univerzitách (Tilburg 

Univesity, Holandsko; toho času- London School  of Economics and Political Science, Veľká 

Británia).    

Objasnil aj dôvod návrhu štyroch oponentov v tomto konaní (v zmysle právnych predpisov 

postačujú traja oponenti).  Jedným z oponentov je prof. Branislav Hazucha, LL.M., MJur., Dr.jur., 

LL.D.  Slovák,  pôsobiaci na zahraničnej univerzite -  Hokkaido university, Graduate School of Law, 

Sapporo, Hokkaido, Japonsko. Nakoľko  mu nebol udelený vedecko-pedagogický titul „profesor“  
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v zmysle ekvivalentnom pre udeľovanie týchto titulov na Slovensku, bol doplnený návrh na 

oponentov o ďalšieho oponeta. 

 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 5 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 a dal 

o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 5:   

 

Za:                37 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  

Nehlasovali: 5 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 5:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Martinovi Husovcovi,  PhD. -  London 

School of Economics and Political Science, Department of Law, v dbore medzinárodné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – 

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava,  SR 

 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Radim Polčák, PhD.   

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR       

              

prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D., MJur.  

Pracovisko: Hokkaido university,  Graduate School of Law, Sapporo, Hokkaido, Japonsko 

 

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 
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doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Medzinárodné právo a technický pokrok. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií. 

 

 

BOD 6)  Iné návrhy na schválenie: 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie člena skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) zmena školiteľa  v doktorandských študijných programoch. 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 6, podbod a), b), c),  a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu 

hlasovať ako o celku. 

 

Hlasovanie č. 6:     

 

Za:                37 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  

 

Nehlasovali: 6 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 6:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia:  

 

Interní členovia komisií:  

 

- JUDr. Barbara Pavlíková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

- Mgr. Lenka Martincová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 
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- JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, 

- JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 

- Mgr. Lea Mezeiová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 

- Mgr. et Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

- Mgr. Ľudovít Máčaj, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra správneho a environmentálneho práva, 

- Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied, 

- JUDr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra finančného práva. 

 

b) doplnenie člena skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

Interný člen komisií: 

 

= študijný predmet: Právo informačných a komunikačných technológií a právo duševného 

vlastníctva 

 

- JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. 

 

c) zmena školiteľa v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: Mgr. František Pažitný 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: ústavné právo 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Ústavná zvyklosť v slovenskom právnom poriadku. 

Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

 

BOD 7 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného 

práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 7) programu zasadnutia, perorokovanie a  

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. v odbore 

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.).  
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Predseda:   

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR         

 

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR       

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 

Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, ČR                               

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR         

 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA 

Pracovisko: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, 

SR 

 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.       

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu. 

 

 

Predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Máriu 

Patakyovú, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámila so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-

LINE hlasovania  inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., predsedníčka komisie; 

prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Milan Ďurica, 

PhD., člen komisie; prof. JUDr. Karel Marek, CSc., člen komisie – neprítomný (OSPR). 

- oponenti: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.,  prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.  a prof. 

JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA – neprítomný (OSPR).   

                                                

Predsedníčka inauguračnej komisie prečítala zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 12.11.2020 Návrh inauguračnej komisie predsedovi 

VR PraF UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných 

kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom 

zasadaní dňa 08.10.2020, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe 

predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej 

inauguračnej prednášky uchádzača doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., uskutočnenej dňa 

12.11.2020, na tému Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu, inauguračná 
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komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.)“. 

      Následne predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia komisie 

a oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov a 

oponentov: 5, počet kladných hlasov: 5, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. 

Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

  

Potom predseda VR PraF UK doplnil informáciu o pedagogickej praxi inauguranta 

v odbore obchodné a finančné právo, ktorá je 4 roky a 8 mesiacov, z toho 3 roky preukázateľne 

v požadovanom rozsahu priamej pedagogickej činnosti, t.j. pedagogická činnosť je 6 semestrov 

(minimálne v počte 6 hodín priemerne do týždňa).   

  Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa prihlásili: 

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 

ktorí vysoko ocenili a vyzdvihli pedagogické, odborné a osobnostné kvality inauguranta, ktorý patrí 

medzi špičku vo svojom odbore a vyzvali na podporu konania. 

   
 Potom predseda VR PraF UK odovdal slovo inaugurantovi, doc. JUDr. Ľubomírovi 

Čunderlíkovi, PhD., ktorý uviedol, že v tomto hlasovaní sa z pochopiteľných dôvodov hlasovania 

nezúčastní.  

 

Na záver ako predsedníčka  inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK podporili 

toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za profesora 

(inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený Zákonom č.131/2002 Z.z.  o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z., uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za 

profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za 

profesora.  

           Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal 

o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 
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Hlasovanie č. 7:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  51 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 43 

 

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              0 

- z toho zdržaných:              0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa  nezúčastnil inaugurant: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  

 

Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK a inaugurant. 

 

Uznesenie č.  7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore 

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.) návrh na vymenovanie za profesora. 

 

  

BOD 8)   Informácia dekana. 

 

Dekan fakulty uviedol, že bolo stanovené zasadnutie VR PraF UK aj na 10.12.2020, ktoré sa 

však zrušilo, pretože nebude pre toto zasadnutie pripravený dostatočný program, v prípade potreby 

prebehne v tomto období hlasovanie per rollam a čiastkových otázkach. Členom VR PraF UK bude 

začiatkom decembra 2020 oznámený harmonogram nasledujúcich zasadnutí VR PraF UK v roku 

2021.  

Vzhľadom k tomu, že sa blíži obdobie novej akreditácie, bude potrebné na fakulte 

realizovať viaceré habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesora (inauguračné konania), 

aby sa zabezpečil potrebný počet nových docentov a nových profesorov v  rámci 11 študijných 

programoch v doktorandskom stupni štúdia. 

Plánuje sa minimálne 5 zasadnutí VR PraF UK v období od februára 2021 do septembra 

2021. Dekan prepokladá, ak by bolo reálne uskutočniť zasadnutia fyzicky, t.j. s osobnou účasťou 

členov VR PraF UK, mohli by prebiehať na jednom zasadnutí aj dve inauguračné prednášky, čo sa 
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už udialo aj v minulosti, pokiaľ budú zasadnutia prebiehať on-line, na jednom zasadnutí sa zrejme 

bude realizovať iba jedna inauguračná prednáška. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

BOD 9) Rôzne. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už 

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR 

PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý. 

 

BOD 10) Záver. 

 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil o 17.00  hod.  

 

V Bratislave dňa 12.11.2020. 

  

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


