Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 11. februára 2020.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 11. februára 2020 od 14.20 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:

37 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní: 14 členov VR PraF UK (ospravedlnení)
Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj Vačok,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – inauguračná prednáška.
3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva,
kánonického a cirkevného práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
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6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD. –
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, v odbore teória a dejiny štátu a
práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)
– schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
7. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie,
členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky.
8. Schválenie návrhu členov komisie KEGA za PraF UK na nasledujúce funkčné obdobie.
9. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) schválenie informačného listu výberového predmetu.
10. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj Vačok,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
11. Informácia dekana.
12. Rôzne.
13. Záver.

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Následne predseda VR PraF UK konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK boli prítomné
na začiatku rokovania 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 51 členov bolo prítomných 34 členov, čím
bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Na rokovanie VR PraF UK sa potom dostavili:
- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - pred začiatkom konania inauguračnej prednášky doc.
JUDr. Juraja Vačoka, PhD.;
- doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. – pred začiatkom rokovania o bode 3) programu
zasadnutia;
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Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – pred začiatkom rokovania o bode 4) programu
zasadnutia.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
JUDr. Tomáš Borec
Mgr. Gábor Gál
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Daniela Švecová
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s programom zasadnutia
a informoval, že pôvodný program, ktorý bol zaslaný členom VR PraF UK sa mení:
- v bode 9 programu zasadnutia sa vypúšťa bod c) doplnenie školiteľov v doktorandských
študijných programoch a bod d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných
programoch; názov pôvodného bodu e), ktorý sa stal bodom c) je schválenie informačného
listu výberového predmetu.
Potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie, či zmenu
programu. Žiadne návrhy na doplnenie, či zmenu programu neboli a tak dal predseda VR PraF UK
o predloženom programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
34 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 11.02.2020.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekanov PraF UK, doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., doc. Mgr.
Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať
o navrhnutých skrutátoroch.
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Hlasovanie č. 2:
Za:
34 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 11.02.2020 doc. JUDr. Ing.
Ondreja Blaža, PhD., doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj Vačok,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK,
prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., predsedovi
inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr.
Juraja Vačoka, PhD. Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov
inauguračnej komisie a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov
týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej komisie
zo dňa 05.12.2019 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Juraj Vačok, 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 „Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní
rozhodnutí správnych orgánov“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 11.02.2020 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda inauguračnej komisie predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., aby
predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Uplatňovanie kasačného princípu pri
preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie
inauguračnej prednášky bolo verejné.
Inaugurant, doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,
prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant sa vo svojej prednáške zaoberal vybranými problémami, ktorým sa venuje vo
svojom výskume a predstavil aj možnosti, akými sa bude uberať pri ich ďalšom riešení. Táto
prednáška bola tak syntézou poznatkov nadobudnutých v jeho doterajšej práci. V rámci svojej
prednášky vyzdvihol tiež vedeckú spoluprácu s právnymi teoretikmi doma a v zahraničí a tiež
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spoluprácu s právnou praxou. Bez toho by podľa jeho slov nebolo možné realizovať doterajší
výskum.
Svoju prednášku
zameral na efektivitu celého systému prostriedkov nápravy pri
preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov. Vychádzal najmä zo všeobecnej právnej úpravy,
ktorú dopĺňal o konkrétne praktické reálie a najnovšie poznatky právnej vedy.
Venoval sa jednotlivým prostriedkom nápravy pri preskúmavaní správnych rozhodnutí,
princípom uplatňujúcim sa pri rozhodovaní a výhodám i nevýhodám súčasného nastavenia
jednotlivých právnych inštitútov. Posudzovanie kvality realizoval aj s ohľadom na časové hľadisko.
V závere hodnotil možné spôsoby, akými by sa bolo možné ďalej uberať pri riešení problémov
prezentovaných v rámci prednášky.
Takto poňatou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť objasniť relatívne komplikovanú a komplexnú problematiku s prepojením na doterajšie
vedecké poznanie a činnosť v odbore, s naznačením budúcich výskumným možností.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián
Vrabko, CSc. otvoril diskusiu k inauguračnej prednáške, zároveň odporúča, aby si diskutujúci
ponechali svoje diskusné príspevky aj k inauguračnej prednáške po prednesení oponentských
posudkov.
Keďže v tejto časti inauguračného konania diskusné príspevky neboli, predseda
inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vyzval prítomných oponentov, aby
predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., prof.
JUDr. Mária Srebalová, PhD. a prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., sa vo svojich oponentských
posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedecko-výskumnú činnosť,
publikačnú činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté a nespochybniteľné výsledky v týchto
oblastiach.
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. skonštatoval, že na základe posúdenia predložených
dokladov a celkového hodnotenia pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc.
JUDr. Juraja Vačoka, PhD., uchádzač podľa jeho názoru spĺňa všetky kritériá pre konanie na
vymenovanie za profesora v odbore správne právo. Vysoká erudovanosť, pedagogické skúsenosti a
kvality, uznanie zo strany odbornej verejnosti, ako aj osobnostné vlastnosti uchádzača, podľa jeho
názoru jednoznačne potvrdzujú, že je vyzretým vysokoškolským predagógom s preukázateľnými a
nespochybniteľnými výsledkami. Preto doporučil, aby po splnení ďalších zákonných podmienok
bolo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a následne aj
Vedeckej rade Univerzity Komneského v Bratislave, navrhnuté priznať uchádzačovi doc. JUDr.
Jurajovi Vačokovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore správne právo.
Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. uviedol, že doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., tak
publikačnou, vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou spĺňa všetky kritéria, ktoré sú
stanovené na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“. Odporúča, aby po úspešne
vykonanom inauguračnom konaní predložila Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, návrh Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave na udelenie vedeckopedagogického titulu „profesor“.
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Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. skonštatovala, že doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. je
skúseným vysokoškolským pedagógom s potrebnou vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou
prácou a vedecko-výskumnou činnosťou je známy doma i v zahraničí a preukazuje splnenie
všetkých podmienok úspešného inauguračného konania. Ako oponentka v inauguračnom konaní
odporúča, aby doc. JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD. po splnení ďalších zákonných podmienok bolo
Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a následne aj Vedeckej rade
Univerzity Komenského v Bratislave, navrhnuté priznanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“
v odbore správne právo.
Na základe uvedeného, všetci traja oponenti odporučili, aby bol inaugurant doc. JUDr.
Juraj Vačok, PhD. po úspešne vykonanom inauguračnom konaní menovaný za profesora v odbore
správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.4.).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
otvoril k inauguračnej prednáške aj k osobe inauguranta diskusiu. Do disklusie sa prihlásili:
- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta,
- prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta,
- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- JUDr. Erika Čanádyová, Najvyšší súd Slovenskej republiky, sudkyňa,
- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.
Diskutujúci vysoko ocenili pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť
inauguranta, taktiež jeho osobnostné vlastnosti a podporili návrh na vymenovanie doc. JUDr. Juraja
Vačoka, PhD. za profesora v odbore správne právo. Položili uchádzačovi otázky, pričom inaugurant
odpovedal na položené otázky a reagoval na ich pripomienky.
Do diskusie sa už nik ďalší neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil.
Inaugurant sa na záver poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné
hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich po
jeho prednáške.
Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. podporil návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora. Ako vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva
vysoko pozitívne hodnotil z každého hľadiska pôsobenie doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. na
katedre a je rád, že má takého pedagóga na katedre, ktorý je obľúbený aj u kolegov a tiež aj u
študentov.
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 § 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 a požiadal ich,
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aby hlasovali o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.) tajným hlasovaním a
aby predložili predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – doc. PaedDr.
JCDr. Róbert Brtko, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
rímskeho práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - 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 doc. PaedDr. JCDr.
Róbertovi Brtkovi, CSc. v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).
Uviedol, že doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. je v súčasnosti docentom v odbore
teória a dejiny štátu a práva, dlhodobo sa venuje rímskemu právu a kánonickému právu.
Odbor rímske právo nebol na Slovensku akreditovaný vyše 10 rokov, napriek silnej tradícii,
a preto je dekan PraF UK veľmi rád, že potom, ako Právnickej fakulte UK v Bratislave bolo
priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora v odbore
rímske právo, doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. sa rozhodol požiadať o habilitačné konanie
o udelenie titulu docent v tomto odbore a tým rozšíriť rad docentov a čochvíľa i profesorov v
odbore rímske právo, pretože vedcov venujúcich sa rímskemu právu je nedostatok.
Predseda VR PraF UK informoval členov VR PraF UK, že v predkladanom materiáli
týkajúcom sa tohto konania, sú uvedené splnené kritériá spolu za celú vedeckú kariéru uchádzača,
ale zvášť aj splnenie kritérií pre účely tohto habilitačného konania v odbore rímske právo po
17.05.2013, teda po dátume začiatku predchádzajúceho habilitačného konania doc. PaedDr. JCD.
Róberta Brtku, CSc.
Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou
a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant
spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore rímske právo
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) a podporil
konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK taktiež podporil konanie a otvoril k bodu č. 3 diskusiu. Do
diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3 a dal
o ňom hlasovať.
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Hlasovanie č. 3:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

33 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa zdržal: habilitant - doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Na hlasovaní sa zúčastnil aj prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie už
pred začiatkom inauguračnej prednášky doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
Na hlasovaní sa zúčastnil aj doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie pred
rokovaním o tomto bode programu.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent doc.
PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, Katedry rímskeho práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a
inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9), predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej
práce:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Manželská úcta (honor matrimonii) a manželské povedomie (affectio maritalis) ako pojmové znaky
rímskeho manželstva v klasickom a justiniánskom práve.
Téma habilitačnej práce:
Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi.

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Zuzana
Mlkvá Illýová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych
dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy
habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce
v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Zuzane Mlkvej
Illýovej, PhD. v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu,
PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý predstavil habilitantku. V krátkosti
oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe
písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) 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 otvoril k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof.
JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý mal výhrady k názvu navrhnutej témy habilitačnej prednášky
„Kedy vznikol československý štát?“ Odporúčal bližšie špecifikovať názov, aby z neho bolo
zrejmé, že ide o právny problém.
Rozprúdila sa k tejto téme diskusia, do ktorej sa prihlásili:
- doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. - uviedol, že ide o zložitý právno-historický problém, ktorý
habilitantka skúma z inovatívnej perspektívy,
- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - ako budúci predseda habilitačnej komisie uviedol, že sa
nebráni špecifikácii názvu habilitačnej prednášky a uviedol čiastkový návrh špecifikácie,
- doc. JUDr. Marian Giba, PhD. - uviedol, že by bolo vhodné, aby téma ostala, prípadne bola
špecifikovaná v diskusii s habilitantkou,
- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - uviedol, že takto stanovená téma, môže byť právne
zameraná,
- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - uviedol čiastkovú možnosť špecifikácie témy,
- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. - uviedol čiastkovú možnosť špecifikácie názvu.
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Na záver diskusie vystúpil predseda VR PraF UK, ktorý navrhol a predložil definitívne
znenie špecifikácie témy vyplývajúce z diskusie (teda nie zmeny, ale len vysvetlenie za pomlčkou):
„Kedy vznikol československý štát? – právne a právnopolitické polemiky o vzniku
československého štátu“.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.
4 a dal o ňom hlasovať aj v znení novo špecifikovanej témy habilitačnej prednášky.
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

35 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa zúčastnila aj Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá sa dostavila na
zasadnutie pred začiatkom rokovania o tomto bode programu.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr.
Zuzane Mlkvej Illýovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2),
predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej
prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
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doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Kedy vznikol československý štát?
československého štátu.

– právne a právnopolitické polemiky o vzniku

Téma habilitačnej práce:
Láme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu.

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Zuzana
Hamuľáková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
správneho a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie 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 JUDr. Zuzane
Hamuľákovej, PhD. v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu,
PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý predstavil habilitantku. V krátkosti
oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe
písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) 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 otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil doc.
JUDr. Juraj Vačok, PhD., ktorý vyzdvihol osobnosť habilitantky, jej pedagogickú, vedeckú a
publikačnú činnosť.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 5 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

34 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
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Hlasovania sa zdržal: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - manžel habilitantky.
Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc.
JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr.
Zuzane Hamuľákovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4), predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a
tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Mária Srebalová PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Klasifikácia správnych deliktov trestnej povahy v kontexte Správneho súdneho poriadku
a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Téma habilitačnej práce:
Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní.
BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. PhDr.
Martin Skaloš, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra
dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu habilitačnej
komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej
práce.
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce
v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. PhDr. Martinovi
Skalošovi, PhD. v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi
Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) 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 podporil toto konanie. Uviedol, že uchádzač vysoko
prekračuje stanovené kritériá a poukázal aj na dobrú spoluprácu Právnickej fakulty UK v Bratislave
s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne otvoril k bodu č. 6
diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 6 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

37 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške
doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. PhDr.
Martinovi Skalošovi, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bytrici, Právnickej fakulty,
Katedry dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.), predsedu habilitačnej
komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému
habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Členovia:
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. Mgr. et. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Historické a právne aspekty vývoja právnej úpravy vlastníctva a vlastníckeho práva a jeho
uplatňovanie na území Slovenska.
Téma habilitačnej práce:
Historické reflexie vývoja právnej úpravy inštitútov vecných práv na území Slovenska s osobitným
zreteľom na kodifikácie dvadsiateho storočia.

Bod 7) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho
práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov
inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov
inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za
profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Katarínu Kalesnú, CSc. z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva.
Doplnil, že ide o konanie na vymenovanie za profesorku v odbore obchodné a finančné
právo, aj keď sa inaugurantka počas svojej vedeckej a pedagogickej kariéry venuje okrem
obchodného práva a hospodárskeho práva, aj komparatívnemu právu a právu Európskej únie. Pri
práve EÚ však prevažuje súťažné právo, ktoré je aj súčasťou obchodného práva.
Z uvedeného dôvodu konzultoval dekan PraF UK s viacerými členmi VR PraF UK, ktorí sú
poprednými odborníkmi v tejto oblasti, publikačnú činnosť uchádzačky, pričom sa pre toto
inauguračné konanie brali do úvahy publikačné výstupy inaugurantky týkajúce sa obchodného
práva a hospodárskeho práva, ktoré bolo predchodcom obchodného práva a bolo konštatované, že
inaugurantka spĺňa kritériá kladené na vedeckú a publikačnú činnosť v odbore.
Čo sa týka požiadavky na autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch
skrípt alebo učebných textov, toto kritérium uchádzačka splnila vydaním 1 učebnice a 4 skrípt
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v odbore 30. Právo (nové študijné odbory v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, účinné od 01.09.2019).
Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD.,
prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil
prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Katarína
Kalesná, CSc., splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie).
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu, v ktorej poprosil navrhovanú
predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., aby vysvetlila tému
prednášky „Je ordoliberalizmusm mŕtvy?“ z hľadiska obchodného práva, čo prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc. urobila a vysvetlila základný význam prednášky pre vedu obchodného práva.
Do diskusie sa ďalej prihlásili:
- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.,
- prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.,
- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.,
- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Diskutujúci sa vyjadrili k navrhovanej téme inauguračnej prednášky tom zmysle, že ide o
ťažkú, provokatívnu, ale dôležitú tému, ktorá v sebe zahŕňa aj oblasť súťažného európskeho práva,
je viazaná aj na ekonomickú oblasť a dotýka sa zároveň aj finančných otázok. Podporili navrhnutú
tému inauguračnej prednášky a chcú si vypočuť vystúpenie inaugurantky na túto tému.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode
č. 7 a dal o ňom hlasovať s navrhnutým znením témy inauguračnej prednášky.
Hlasovanie č. 7:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý opustil rokovaciu miestnosť
v priebehu rokovania o tomto bode programu.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila predsedu
inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej
prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Katarínu
Kalesnú, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho
práva, 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. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Je ordoliberalizmus mŕtvy?

BOD 8) Schválenie návrhu členov komisie KEGA za PraF UK na nasledujúce funkčné obdobie.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) programu, schválenie členov komisie KEGA
(Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky) za PraF UK na nasledujúce funkčné obdobie a odovzdal slovo prodekanovi pre
vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predniesol a odôvodnil
návrh členov komisie.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu 8) diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý sa ešte nevrátil do rokovacej
miestnosti.
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Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrhy
členov komisie KEGA za PraF UK na nasledujúce funkčné obdobie:
Komisia č. 2 - Nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní:
-

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

Komisia č. 3 - Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia:
-

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.
JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.

BOD 9) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) schválenie informačného listu výberového predmetu.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 8), podbod a), b), c) a informoval prítomných bližšie o
predmete Radikalizácia a extrémizmus, ktorého informačný list sa schvaľuje.
Ide o výberový predmet, ktorého výučbu bude fakulta zabezpečovať v spolupráci s externým
vyučujúcim, mjr. Mgr. Jakubom Gajdošom z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného
zboru SR a participovať na výučbe bude aj dekan PraF UK v Bratislave.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc. JUDr.
Branislav Fábry, PhD., ktorý sa vyjadril k potrebe takéhoto predmetu na PraF UK a dúfa, že sa
podarí zabezpečiť jeho výučbu pluralitne, bez politických vplyvov a bude sa naň hľadieť skôr
z trestnoprávneho hľadiska. Predseda VR PraF UK ubezpečil doc. JUDr. Branislava Fábryho, PhD.,
že to presne tak bude.
Do diskusie sa tiež prihlásil prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., ktorý sa zaujímal o niektoré
podrobnosti predmetu, na čo odpovedal predseda VR PraF UK.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode hlasovať
ako o celku so súhlasom prítomných členov VR PraF UK.
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

37 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Na hlasovaní sa už zúčastnil: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý sa vrátil do rokovacej
miestnosti.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Interný člen komisií:
- JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva
Externí členovia komisií:
-

doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta,
ČR,
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta,
ČR,
Mgr. Michal Kotlárik, PhD., - Ministerstvo spravodlivosti SR, generálny riaditeľ sekcie,
SR,
JUDr. Michaela Sýkorová, Ph.D., LL.M., - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR,
JUDr. Tomáš Grűnwald, PhD., - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR,
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, - Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, ČR,
JUDr. Pavel Sladký, PhD., - Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave, SR
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
Managementu, SR
doc. JUDr. Peter Varga, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, SR

b) doplnenie členov a predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Trestné právo procesné
Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
= študijný predmet: Ústavné právo
Interný predseda komisií (zároveň je aj členom komisií):
- doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
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Interný člen komisií:
- JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva

c) informačný list výberového predmetu: Radikalizácia a extrémizmus - zaradený do II.
stupňa štúdia študijného programu právo.
Infotrmačný list predmetu Radikalizácia a extrémizmus tvrorí prílohu tejto zápisnice.
Bod 10) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj
Vačok, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na vymenovanie
za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 10) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. v odbore správne
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR; Ústavní soud Českej
republiky, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR; Nejvyšší správní soud
Českej republiky, Brno, ČR
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov.
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Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mariána Vrabka,
CSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním inauguračnej komisie,
ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda komisie; prof.
JUDr. Richard Pomahač, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Peter Polák, PhD., člen komisie;
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., člen komisie - neprítomný (OSPR).

-

oponenti: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. a prof. JUDr.
Peter Škultéty, DrSc.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 11.02.2020 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 05.12.2020, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača, doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., uskutočnenej dňa 11.02.2020, na tému
„Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov“,
inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v
odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.4.)“.
Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia
komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie
oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných
hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK 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.
Predseda VR PraF UK požiadal inauguranta, doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., aby opustil
rokovaciu miestnosť, čo sa aj stalo.
Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal o
prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O
výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.

Hlasovanie č. 10:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
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Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 36
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov

36
36
0
0

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant - doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Uznesenie č. 10:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. za profesora v odbore správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).

BOD 11) Informácia dekana.
Dekan fakulty informoval prítomných o ďalších termínoch zasadnutí VR PraF UK v letnom
semestri akademického roka 2019/2020:
- 23.04.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. (zasadnutie bude mať skôr technický charakter a plánuje
sa schvaľovať aj Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti a pedagogickej činnosti na
fakulte),
- 14.05.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. (na zasadnutí sa plánuje inauguračná prednáška doc.
JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc.),
- 25.06.2020 (štvrtok) o 14.00 hod., (na zasadnutí sa plánuje schvaľovanie nových
habilitačných konaní a možno aj inauguračného konania).
Otázky a pripomienky do diskusie neboli.

BOD 12) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.
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BOD 13) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 16.55 hod.
V Bratislave dňa 11.02.2020.

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

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