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Z á p i s n i c a  

 

z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa 26. júna  2018. 

 

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 

Bratislava, AMFITEÁTER, 26.06.2018 od 14.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60 

 

Prítomní:        43 členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    17  členov VR PraF UK  (ospravedlnení) 

 

 

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. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.,  – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva, 

v odbore 3.4.3. ústavné právo – inauguračná prednáška. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marek Domin, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 3.4.3. 

ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

4. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Lívia Trellová, PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 3.4.3. 

ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., – 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra 

verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie členov habilitačnej 

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

 

7. Schválenie opisu študijného odboru Právo Európskej únie. 

 

8. Iné návrhy na schválenie: 

a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,  

b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 
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c) doplnenie člena odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe v študijnom 

odbore 3.4.3. ústavné právo, 

d) zmena školiteľa  v doktorandskom študijnom programe, 

e) zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade 

s predloženými informačnými listami. 

 

9. Informácia dekana. 

 

10. Rôzne.  

 

11. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.,  – Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva, 

v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

12. Záver. 

                                                                                  

                                                                              

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

 

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

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

a privítal všetkých jej prítomných členov. 

Následne predseda VR PraF UK konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo  prítomných  

na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. zo 60 členov bolo prítomných 42 

členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

Na rokovanie sa dostavil počas diskusie k inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava 

Orosza, CSc., ďalší člen VR PraF UK, JUDr. Peter Lysina, PhD. 

  

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Mária Duračinská, CSc. 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič 

- JUDr. Robert Kaliňák 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

- prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.     

- Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

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

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 

- doc. JUDr. PhD. Peter Potásch, PhD.  

- doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

- doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

             

Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia uviedol, že bod 8 sa dopĺňa ešte o písm. e), o schvaľovanie zaradenia 

nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade s predloženými 
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informačnými listami. Potom sa spýtal, či členovia VR PraF UK majú ďalšie návrhy na zmenu, či 

doplnenie programu. Žiadne návrhy na zmenu, či doplnenie programu neboli  a tak dal o programe 

hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           42 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 26.06.2018. 

 

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

zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., 

a JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých 

skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  3 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržali skrutátori: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., 

a JUDr. Ondrej Blažo, PhD. 

 

Uznesenie  č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 26.06.2016 doc. Mgr. Jána 

Škrobáka, PhD.,  doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., a JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

 

 

BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho 

práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo  – inauguračná prednáška. 

 

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

prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Ľuborovi Cibulkovi, CSc.,     

predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ladislava 

Orosza, CSc.  

Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil prítomných členov inauguračnej komisie 

a prítomných oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa 

vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 14.05.2018, uchádzač 

splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., spĺňa všetky pedagogické, vedecké 
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i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na 

uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému 

„Efektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota“.  

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, tj. dňa 26.06.2018 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., potom predstavil uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú 

a publikačnú činnosť a vyzval doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., aby predniesol svoju 

inauguračnú prednášku na tému „Efektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná 

hodnota“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.   

 

Inaugurant, doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

Vo svojej prednáške na začiatku uviedol, že súdna kontrola ústavnosti sa stala na prelome 

tisícročí integrálnou súčasťou ústavných systémov v zásade všetkých recentných demokratických a 

právnych štátov a to bez ohľadu na model, ktorý sa v nich uplatňuje. Silné ústavné postavenie 

ústavných súdov vo väčšine súčasných demokratických štátov zjavne signalizuje, že ústavné 

súdnictvo na prelome tisícročí tvorí mimoriadne dôležitú súčasť ústavno-politického inštrumentária 

moderného demokratického štátu, ktorého hlavnou funkciou je kontrola ústavnosti výkonu verejnej 

moci všetkými ostatnými orgánmi verejnej moci. Pre väčšinu recentných demokratických a 

právnych štátov je tak v ostatných desaťročiach charakteristický nebývalý nárast moci ústavných 

súdov, ktorý ale má svoje limity a úskalia. Právne postavenie ústavnýh súdov, ako špecializovaných 

súdnych orgánov kontroly ústavnosti, minimálne v stredoeurópskom priestore zodpovedá úlohám, 

ktoré by mali ústavné súdy plniť v podmienkách súčasného demokratického a právného štátu. Tu sa  

javí kľúčovým problémom zabezpečenie efektívnosti (efektívnosti pôsobenia) ústavného súdnictva 

v tom - ktorom štáte. Význam efektívneho ústavného súdnictva opakovane pripomína vo svojich 

dokumentoch Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (tzv. Benátska komisia) 

konštatujúc, že „Ústavné súdnictvo je kľúčovou zložkou bŕzd a protiváh v ústavnej demokracii“. 

Ústavou fixovaná predstava ústavodarcu o efektívnom ústavnom súdnictve predstavuje významnú 

spoločenskú hodnotu, ktorej ochrana má charakter pozitívneho záväzku štátu zaväzujúceho ostané 

zložky štátneho mechanizmu. Treba považovať funkčné a teda efektívne súdnictvo za ústavou 

chránenú hodnotu, ktorú by mali chrániť a zveľaďovať všetky orgány verejnej moci.  

Kľúčovým cieľom prednášky bolo poukázať na to, ako sa darí uvedený záväzok napĺňať 

v podmienkach Slovenskej republiky, k čomu inauguranta motivuje nielen situácia na Ústavnom 

súde Slovenskej republiky v ostatnom období (dlhodobé pôsobenie v nekompletnom zložení a s tým 

súvisiaca neprimeraná zaťaženosť jeho sudcov priamo podmieňujúca kvalitu rozhodovacej 

činnosti), ale aj skutočnosť, že Československo, ktorého integrálnou súčasťou bolo Slovensko 

v období rokov 1918 až 1992, predstavuje v historickom exkurze priam učebnicový príklad 

nefunkčného ústavného súdnictva.   

Inaugurant sa ďalej venoval v inauguračnej prednáške podrobnejšej analýze pôsobenia tzv. 

(kľúčových) vonkajších právnych faktorov, ktoré môžu výraznejším spôsobom ovplyvniť 

funkčnosť súdneho orgánu ústavnosti, ku ktorým zaradil: primeraný rozsah a charakter právomocí 

ústavného súdu, kvalitu a obsah právnej úpravy organizácie a činnosti ústavného súdu a racionálnu 

právnu reguláciu kreovania personálneho zloženia ústavného súdu. 

V ďalšej časti sa inaugurant pokúsil načrtnúť niektoré kľúčové problémy fungovania 

ústavného súdnictva v Slovenskej republike a formulovať námety k ich riešeniu, pričom využijúc 

poznatky získané z praktického výkonu funkcie sudcu ústavného súdu sa pokúsil primárne o 

„vnútorný“ pohľad na tieto problémy. 

 

Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ľubor 

Cibulka, CSc., navrhol, aby diskusia k prednesenej inauguračnej prednáške bola až po vystúpení 

oponentov (dal však priestor na prípadné otázky už v tejto časti inauguračnej prednášky, žiadna 
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však nebola predložená), ktorých vyzval, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských 

posudkov. Tento návrh sa stretol so všeobecným súhlasom. 

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prof. 

doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr.hab., a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., vo svojich oponentských 

posudkoch zhodnotili pedagogické a vedecké pôsobenie inauguranta, jeho publikačnú činnosť, 

zároveň vyzdvihli  prepojenie týchto jeho pôsobení s praxou, kde je inaugurant výrazným 

príkladom priameho premietnutia výsledkov vedeckého výskumu do aplikačnej praxe. Poznajú ho 

ako uznávaného vysokoškolského učiteľa a súčasne ako výraznú vedeckú osobnosť v oblasti 

ústavného práva, všeobecne uznávanú, ktorého odborné práce dosiahli uznanie a ohlas v strednej 

Európe. Taktiež poukázali na jeho korektnosť, zodpovednosť a inšpiratívnosť.  

Z uvedených dôvodov všetci oponenti odporučili, aby bol schválený návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., za profesora v študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo.   

 

Predseda komisie, prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., poďakoval oponentom a vyzval 

inauguranta, aby sa vyjadril k otázkam a pripomienkam oponentov, čo aj inaugurant urobil.  Potom 

predseda komisie otvoril diskusiu (vedeckú rozpravu) k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa prihlásili: 

- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., z Univerzity Karlovej v Prahe, prorektor, 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

  

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ladislava Orosza, 

CSc., vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jeho inauguračnej prednášky a položili 

uchádzačovi otázky, pričom inaugurant vecne a jasne odpovedal na položené otázky a reagoval na 

ich pripomienky. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil. 

Inaugurant sa poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jeho osoby, 

jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich. 

 

 Predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., taktiež podporil návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora a 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 vypracovali návrh podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a požiadal ich, aby hlasovali o schválení 

alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora  tajným hlasovaním. 

 

Na inauguračnú prednášku bola pozvaná doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka 

Právnickej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako zástupkyňa fakulty, na ktorej 

je inaugurant v pracovnom pomere (je aj členkou VR PraF UK), ktorá bola na zasadnutí prítomná. 

 

 

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Marek 

Domin, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

práva,  v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Marekovi Dominovi, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo.  Následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý v mene 
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predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh  

a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. 

Mareka Domina, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo, zo dňa 13.06.2018. 

 

Predseda:       

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.   

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.     

Pracovisko: emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.    

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

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, 

ČR 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Štátne občianstvo ako podmienka volebného práva aj v 21. storočí?  

 

Téma habilitačnej práce: 

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

JUDr. Mareka Domina, PhD., zo dňa 13.06.2018. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho 

prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 

0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marekovi 

Dominovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF 

UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Marekovi 

Dominovi, PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

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

hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného 

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 
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- z toho kladných:              39 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             1 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil aj JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.,  

a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

 

Uznesenie č. 3 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Marekovi Dominovi, PhD. v  odbore 3.4.3. 

ústavné právo.   

 

 

BOD 4) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. Margitu 

Prokeinovú, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky a následne predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil 

prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Margita 

Prokeinová, PhD., splnila všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesorku a podporil 

vymenúvacie konanie. 

 Následne  otvoril k bodu č. 4 diskusiu, do ktorej sa prihlásil, prof. JUDr. Jozef Čentéš, 

PhD., vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte, ktorý taktiež vyzval na podporu tohoto konania. Uviedol, že doc. 

JUDr. Margita Prokeinová, PhD., je kľúčovou členkou jeho katedry, je spoľahlivá, spĺňa všetky 

požadované pedagogické a vedecké požiadavky na vymenovanie za profesorku. Vyzdvihol jej 

vedeckú prácu (kde bola autorkou aj s kolegom JUDr. Radovanom Blažekom, PhD.) evidovanú  

v zahraničnom karentovanom časopise (v medzinárodnej profesijnej databáze WOS).  

 Do diskusie sa už nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode 

č. 4 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas   

 

Návrh bol prijatý. 

Hlasovania sa zdržala: inaugurantka, doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 
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Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

 

Uznesenie č. 4 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  

inauguračnú komisiu, oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za 

profesorku doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v  odbore 3.4.7. 

trestné právo: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.  

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

 

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.       

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR 

 

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. 
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR         

                                  

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

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

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.       

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania. 

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Lívia 

Trellová, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

práva,  v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent, JUDr. Lívie Trellovej, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo, predniesol návrh  a prečítal 

členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Lívie 

Trellovej, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo, zo dňa 13.06.2018. 

 

Predseda:       

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

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

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.    
Pracovisko: emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.  
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s., Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, 

Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Boris Balog, CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Ústavné právo na územnú samosprávu. 

 

Téma habilitačnej práce: 

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej 

komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Lívie 

Trellovej, PhD., zo dňa 13.06.2018. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 

členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia 

a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, JUDr. Lívie 

Trellovej, PhD., v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF 

UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Lívie Trellovej,  

PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.  

  

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

hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného 

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:              37 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             3 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 
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Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

 

Uznesenie č. 5 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Lívie Trellovej, PhD. v odbore 3.4.3. ústavné 

právo.   

 

 

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Mgr. 

Michal Jesenko, PhD., – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulkta verejnej správy, 

Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie členov habilitačnej 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  JUDr. 

Mgr. Michala Jesenku, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi 

Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a 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 3.4.3. ústavné právo  a požiadal o podporu 

konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh 

na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.  

 

            Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode  a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

  

Uznesenie č. 6:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. 

Michalovi Jesenkovi, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 

správy, Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo, tému habilitačnej 

prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.  

Pracovisko: Emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.   

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

              

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

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

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka , CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Ústavné limity a možnosti normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. 

 

 

BOD 7) Schválenie opisu študijného odboru Právo Európskej únie pre 3. stupeň štúdia. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, schválenie opisu nového študijného 

odboru Právo Európskej únie pre 3. stupeň štúdia a informoval prítomných, že bol prerokovaný a  

odkomunikovaný so všetkými verejnoprávnymi právnickými fakultami v Slovenskej republike a 

s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy, pričom bol dosiahnutý konsenzus a návrh bude 

predložený na schválenie Akreditačnej komisii a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Ide o odbor, ktorý je v krajinách EÚ bežný, tiež aj v Českej republike a je potrebné, aby aj SR 

postupovala v súlade s celoeurópskymi trendmi. 

 

            Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode  a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 7:  

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., ktorý nebol v tom čase prítomný 

v rokovacej miestnosti. 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí predtým odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 
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Uznesenie č. 7:   
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila opis 

študijného odboru Právo Európskej únie pre 3. stupeň štúdia: 

 

OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE PRE 3. STUPEŇ VŠ ŠTÚDIA 

(3.4. ...) 

 

a) Názov študijného odboru: Právo Európskej únie  

 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia, v ktorom sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia:  

Študijný odbor Právo Európskej únie sa študuje v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so 

štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme.  

 

c) Obsah študijného odboru: 

 

Uplatnenie absolventa: 

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore Právo Európskej únie je 

spôsobilý vykonávať najmä tieto profesie:  

i) výskumný pracovník, ktorý vykonáva výskumné a vývojové činnosti zamerané na získanie 

nových poznatkov z odboru práva Európskej únie predovšetkým na vysokých školách, vo 

výskumných inštitúciách a orgánoch verejnej moci; 

ii) vysokoškolský učiteľ, ktorý vykonáva výučbu na vysokých školách s využitím vedeckých 

poznatkov, prípadne výskumné a vývojové činnosti zamerané na získanie nových poznatkov 

z odboru práva Európskej únie; 

iii) právnické pozície v orgánoch verejnej moci, ktoré sa podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní 

návrhov právnych predpisov v oblasti práva Európskej únie a aplikácii noriem práva Európskej 

únie; 

iv) právnické pozície v medzinárodných a nadnárodných organizáciách a inštitúciách, osobitne 

v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Európskej únie, ktoré sa podieľajú na tvorbe 

a pripomienkovaní návrhov právnych noriem v oblasti práva Európskej únie a aplikácii noriem 

práva Európskej únie; 

v) regulované právnické povolania, ktoré sa podieľajú na aplikácii a uplatňovaní noriem práva 

Európskej únie. 

 

Vymedzenie odborného profilu absolventa 

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore právo Európskej únie uplatňuje 

vedecké metódy výskumu s orientáciou na oblasť práva Európskej únie. Na základe vedeckých 

metód poznania a výskumu absolvent navrhuje koncepčné a systémové riešenia, analyzuje pramene 

práva Európskej únie, zabezpečuje ďalší rozvoj odboru právo Európskej únie a jeho 

interdisciplinárnych súvislostí vo vnútroštátnom aj medzinárodnom vedeckom priestore. 

Absolvent ďalej zabezpečuje výučbu na úrovni vysokoškolského vzdelávania aj ďalšieho 

vzdelávania odborníkov z praxe a je tiež spôsobilý plniť analytické a koncepčné úlohy pracovníka 

orgánu verejnej moci, nadnárodnej alebo medzinárodnej organizácie alebo inštitúcie súvisiace 

s rozvojom a aplikáciou práva Európskej únie.  

 

Teoretické znalosti absolventa: 

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore Právo Európskej únie právo je 

schopný: 
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i) používať vedecké metódy pri identifikácii a riešení vedeckých problémov z hľadiska teórie aj 

praxe a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti práva Európskej únie; 

ii) na metodologicky a vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné aj osobitné otázky 

a problémy práva Európskej únie a príbuzných disciplín a zovšeobecniť ich tak, aby mohli byť 

využité aj v praxi; 

iii) riešiť vedecko-výskumné projekty základného a aplikovaného výskumu, publikovať vedecké 

štúdie a články vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj vystupovať na domácich aj 

medzinárodných vedeckých konferenciách. 

Predmet štúdia a výskumu v oblasti práva Európskej únie je možno vymedziť rozsahom súboru 

pravidiel vytvorených Zmluvou o Európskej únii, Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Zmluvou 

o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, vrátane ich právnych predchodcov 

a prípadných následných zmien, a aktami vydanými na ich základe. Do tohto korpusu pravidiel je 

potrebné zahrnúť aj výsledky vonkajšej činnosti Európskej únie, vrátane prehĺbenej ekonomickej 

integrácie s tretími krajinami (vrátane vytvorenia Európskeho hospodárskeho priestoru). Napriek 

tomu, že vnútroštátne právo a právo Európskej únie, ako aj uplatňovanie medzinárodných záväzkov 

tvoria v jednotlivých krajinách jednotný poriadok, hranice medzi právnymi odvetviami sú jasne 

vymedziteľné.  

V prípadoch, keď sa regulácia Európskej únie v určitej právnej oblasti prelína s vnútroštátnou 

úpravou (typickým príkladom je harmonizácia pravidiel týkajúcich sa vnútorného trhu), je potrebné 

vnímať predmet štúdia a výskumu práva Európskej únie v nadnárodnom prístupe k reglementácii, 

právnom základe takejto úpravy, primeranosti takejto úpravy, účinkoch reglementácie na 

vnútroštátne právne poriadky. V prípadoch, keď sa regulácia Európskej únie v určitej právnej 

oblasti prelína s medzinárodnoprávnou úpravou (typickým príkladom sú pravidlá medzinárodného 

obchodu, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, priestor slobody bezpečnosti a 

spravodlivosti), je potrebné vnímať predmet štúdia a výskumu práva Európskej únie v tom, ako 

Európska únia vystupuje v medzinárodnom priestore ako subjekt medzinárodného práva 

a implementuje svoje medzinárodné záväzky 

 

Doplňujúce znalosti, schopnosti a zručnosti absolventa: 

Absolvent doktorandského študijného programu v študijnom odbore právo Európskej únie je taktiež 

spôsobilý teoreticky sa orientovať v príbuzných odboroch k právu Európskej únie a zohľadniť v 

odbore právo Európskej únie právo interdisciplinaritu poznatkov v rámci disciplín, akými sú 

napríklad medzinárodné vzťahy, medzinárodný obchod, právo medzinárodných organizácií, 

ekonomická integrácia, vrátane procesných postupov uplatňovania práva týmito organizáciami, a 

ochrana ľudských práv. 

 

Vymedzenie jadra znalostí: 

Štúdium doktorandského študijného programu právo Európskej únie pozostáva z kombinácie 

vedeckej, študijnej a prípadnej pedagogickej časti. 

i) Študijná časť  

Základné témy zapracované v jednotlivých predmetoch práva Európskej únie sú zamerané na:  

i) metodológiu vedeckej práce,  

ii) metodológiu pedagogickej činnosti,  

iii) vzťah práva Európskej únie k iným právnym odvetviam, 

iv) právo Európskej únie 

a. inštitucionálne právo, 

b. právny systém Európskej únie, 

c. súdny systém Európskej únie, 
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d. občianstvo Európskej únie, problematika základných práv a slobôd v priestore 

Európskej únie, 

e. vnútorný trh a ďalšie sektorové politiky, 

f. priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 

g. hospodársku a menovú úniu, 

h. vonkajšie vzťahy Európskej únie, 

v) nové právne úpravy a tendencie.  

ii) Vedecká časť 

Doktorand sa zameriava na výskum vybraných vedeckých problémov z odboru právo Európskej 

únie, vrátane interdisciplinárnych problémov iných študijných odborov presahujúcich do práva 

Európskej únie. V rámci tejto činnosti sa doktorand orientuje aj na etické a spoločenské stránky 

vedeckej práce, prezentuje čiastkové a záverečné výsledky svojho výskumu na medzinárodných a 

domácich vedeckých podujatiach a v medzinárodných a domácich vedeckých a odborných 

periodikách, transformuje výsledky svojho výskumu do právnej praxe. 

Doktorand má byť schopný samostatne vedecky pracovať, skúmať aktuálny vedecký problém 

v dizertačnej práci, analyzovať súčasný stav riešenej problematiky, vedecky formulovať problém, 

uskutočňovať základný alebo aplikovaný výskum s využitím výskumných metód, prezentovať 

výsledky svojho výskumu v publikačnej činnosti, zúčastňovať sa na vedeckých podujatiach 

a projektoch školiaceho pracoviska, prispievať k rozvoju študijného odboru a aplikačnej praxe. 

iii) Pedagogická časť 

Súčasťou doktorandského študijného programu právo Európskej únie v dennej forme je 

vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou 

činnosťou, ktorá je zameraná na formovanie pedagogických schopností doktoranda, rozvoj 

kritického myslenia, rozvoj argumentačných metód v práve a pod. Doktorand v tejto súvislosti 

najmä vedie v stanovenom rozsahu vybrané semináre pre študentov denného štúdia prvého a 

druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore právo, ako aj vedie a oponuje 

záverečné práce prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore právo. 

 

d) Zdôvodnenie potreby študijného odboru: 

Pramene práva Európskej únie sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky buď priamo (v 

prípade priameho účinku), alebo ho ovplyvňujú nepriamo vplyvom na vnútroštátnu normotvorbu. 

Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby boli tieto účinky práva Európskej únie správne 

identifikované, vyhodnotené a uplatňované. Právo Európskej únie sa neprejavuje len ako 

medzinárodnoprávny záväzok, ale môže zakladať priamo práva a povinnosti fyzickým osobám 

a právnickým osobám.  

Jedným z charakteristických znakov práva Európskej únie, ktorý je dokonca explicitne potvrdený 

judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, je samostatnosť práva Európskej únie, ktorá sa 

prejavuje samostatnou terminológiou a výkladom pojmov a sebestačnosťou právneho poriadku. 

Právo Európskej únie obsahuje inštitúty, ktoré nemajú vo vnútroštátnom práve, ako ani 

v medzinárodnom práve obdobu, ako prenesenie právomocí, zásada prednosti, zásada priameho 

účinku, zásada nepriameho účinku a podobne. Ďalším znakom samostatnosti práva Európskej únie 

je vytvorenie vlastnej štruktúry inštitúcií, ktorých rozhodovacie a legislatívne právomoci presahujú 

charakter právomocí, ktoré zvyknú mať orgány medzinárodných organizácií. Zmluva o Európskej 

únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie definujú výlučné právomoci, ktoré úplne vytláčajú 

vnútroštátnu normotvorbu z právneho priestoru a Európska únia v týchto oblastiach v plnom 

rozsahu demonštruje samostatnosť a nezávislosť právneho poriadku Európskej únie.  
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Hoci Európska únia bola pôvodne budovaná ako forma ekonomickej integrácie, v súčasnosti sa 

dostáva do popredia hodnotová otázka fungovania Európskej únie a jej členských štátov a právnych 

nástrojov na presadzovanie týchto hodnôt. 

Aj keď sú niektoré čiastkové otázky zahrnuté do obsahu príbuzných študijných odborov, bez 

vytvorenia študijného odboru právo Európskej únie sú tieto otázky riešené bez prepojenia na 

základné princípy práva Európskej únie.  

 

 

e) Podobné študijné odbory v zahraničí:  

V zahraničí je študijný odbor právo Európskej únie/Európske právo poskytovaný ako samostatný 

odbor alebo v kombinácii s medzinárodným právom alebo inými právnymi odvetviami, v závislosti 

od špecializácie. 

University of Leicester: PhD in European Law and Policy  

Universita di Bologna – PhD in European Law 

Universita di Verona - PhD in European and International Law 

Maastricht University – PhD in Comparative, International and European Law 

Univerzita Karlova v Prahe – Ph.D. v Európskom práve 

Masarykova univerzita v Brne – Ph.D. v Medzinárodnom a európskom práve 

Univerzita Palackého v Olomouci - Ph.D. in European and International Law 

 

 

f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:  

 

- Právo  

Študijný odbor Právo Európskej únie, ako odbor ďalšej špecializácie v 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania priamo nadväzuje a spresňuje objekt štúdia aj výskumu v rámci študijného odboru 

Právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia. 

 

Ústavné právo  

Právo Európskej únie je prepojené s ústavným právom ako odvetvím vnútroštátneho práva. 

Prepojenosť je zrejmá z povahy ústavného práva ako základného nástroja na vykonávanie, 

realizáciu a aplikáciu práva Európskej únie v podmienkach vnútroštátneho práva. Ústavné právo 

určuje vzťah vnútroštátneho práva k  právu Európskej únie a určuje spôsob, akým je v prostredí 

vnútroštátneho práva zabezpečené rešpektovanie práva Európskej únie. Osobitné prepojenie je 

viditeľné v oblasti ochrany ľudských práv. 

 

- Teória a dejiny štátu a práva (v prípade rozdelenia tohto študijného odboru aj: teória štátu a práva; 

dejiny štátu a práva),  

Príbuzný študijný odbor Teória a dejiny štátu a práva ako odbor ďalšej špecializácie v 3. stupni 

vysokoškolského vzdelávania priamo nadväzuje a spresňuje objekt štúdia aj výskumu v rámci 

študijného odboru Právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, je odbor, 

ktorého objektom skúmania je teoretická štruktúra a inštitúty práva vo všeobecnosti, z ktorých 

vychádza aj právo Európskej únie. Dejiny práva zahŕňajú aj dejiny práva Európskej únie, ako aj 

vnútroštátnych právnych disciplín, vrátane komparatívneho pohľadu, pričom ich znalosť a správne 

porozumenie sú nevyhnutným predpokladom pre správne a úplné pochopenie inštitútov práva 

Európskej únie. Rovnako tak je nevyhnutným predpokladom znalosť teoretických poznatkov, ktoré 

vymedzujú východiská európskoprávnych inštitútov. Osobitné prepojenie s teóriou práva vzniká pri 

problematike prameňov práva. 

 

- Správne právo,  

https://www.lawstudies.com/Ph.D.-in-European-and-International-Law/Czech-Republic/Palacky/
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Príbuzný študijný odbor Správne právo ako odbor ďalšej špecializácie v 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania priamo nadväzuje a spresňuje objekt štúdia aj výskumu v rámci študijného odboru 

Právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, je odbor, ktorého objektom 

skúmania je prioritne regulácia vzťahov vo verejnej správe a práv a povinností fyzických a 

právnických osôb predovšetkým súvisiacich s verejnou správou a ďalšími oblasťami, na reguláciu 

ktorých je verejná správa určená. Správne právo a právo Európskej únie používajú mnohé obdobné 

postupy a prostriedky riešenia situácií vo verejnom práve. V právnej úprave mnohých inštitúcií, 

predovšetkým na úrovni výkonnej moci, sa prelína európskoprávna a správnoprávna regulácia, 

ktoré tak tvoria neoddeliteľný celok.  

 

Obchodné a finančné právo (v prípade rozdelenia  alebo zmeny tohto študijného odboru aj: 

obchodné právo, hospodárske právo, finančné právo, respektíve študijné odbory zahŕňajúce tieto 

špecializácie) 

Príbuzný študijný odbor Obchodné a finančné právo ako odbor ďalšej špecializácie v 3. stupni 

vysokoškolského vzdelávania priamo nadväzuje a spresňuje objekt štúdia aj výskumu v rámci 

študijného odboru Právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, je odbor, 

ktorého objektom skúmania je prioritne oblasť obchodnoprávnych vzťahov, hospodárskoprávnych 

vzťahov (t.j. regulácia podmienok vykonávania podnikateľskej činnosti) a finančnoprávnych 

vzťahov. Vzhľadom na prehlbujúcu sa globalizáciu medzinárodného obchodu dochádza 

k internacionalizácii a europeizácii obchodného práva a hospodárskeho práva. Táto sa prejavuje 

okrem iného vytvorením inštitútov v rámci práva Európskej únie, ktoré upravujú obchodnoprávne 

a hospodárskoprávne vzťahy nad rámec vnútroštátnej úpravy, napríklad pravidlá pre uzatváranie 

zmlúv, pravidlá pre nadnárodné spoločnosti. Osobitnou oblasťou je právna regulácia vnútorného 

trhu Európskej únie. 

Úprava práva Európskej únie  týkajúca sa finančných inštitúcií a vzťahov, respektíve úprava práva 

Európskej únie, je čoraz rozsiahlejšia a podrobnejšia a zahŕňa takmer všetky oblasti finančného 

práva – rozpočtové právo, daňové právo, colné právo, reguláciu finančného trhu a subjektov 

finančného trhu.  

 

Medzinárodné právo 

Príbuzný študijný odbor Medzinárodné právo ako odbor ďalšej špecializácie v 3. stupni 

vysokoškolského vzdelávania priamo nadväzuje a spresňuje objekt štúdia aj výskumu v rámci 

študijného odboru Právo uskutočňovanom v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia, je odbor, 

ktorého objektom skúmania sú medzinárodnoprávne vzťahy v oblasti medzinárodného práva 

verejného a medzinárodného práva súkromného.  

Právny poriadok Európskej únie, ako osobitý právny poriadok nadnárodného charakteru bol 

vytvorený na základe inštitútov medzinárodného práva – medzinárodnými zmluvami, konkrétne 

Parížskou zmluvou, Rímskymi zmluvami a ich následnými novelami, vrátane Lisabonskej zmluvy. 

Európska únia okrem toho vystupuje ako subjekt medzinárodného práva, ktorý uzatvára 

medzinárodné zmluvy v mene vlastnom, ako i v mene členských štátov Európskej únie, ktoré na ňu 

preniesli časť svojich právomocí v medzinárodnoprávnej oblasti. Zároveň právo Európskej únie 

vytvára súbor pravidiel medzinárodného práva súkromného, ktoré sú priamo uplatniteľné vo 

vnútroštátnom právnom poriadku. Právo Európskej únie tak zásadným spôsobom determinuje 

medzinárodnoprávne vzťahy členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky.  

 

 

BOD 8) Iné návrhy na schválenie: 

a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,  

b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 
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štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

c) doplnenie člena odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe v študijnom 

odbore 3.4.3. ústavné právo, 

d) zmena školiteľa  v doktorandskom študijnom programe, 

e) zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade 

s predloženými informačnými listami. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8), podbod a), b), c), d), e) a uviedol, že predkladá tento 

návrh s doplnením doc. JUDr. Lucie Palšovej, PhD., za externú predsedkyňu skúšobných komisií, 

osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a otvoril k tomuto bodu 

diskusiu.  

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

hlasovať nasledovne 

- bod 8, podbod a), b), c), d) ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK 

v Bratislave : 

- bod 8, podbod e) samostatne, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave : 

 

Hlasovanie č. 8:  

(bod 8, bodbod: a, b, c, d) 

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., ktorý nebol v tom čase prítomný 

v rokovacej miestnosti. 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí predtým odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

  

Uznesenie č. 8:   
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila: 

 

a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok 

 

= študijný predmet: Pracovné právo 

 

Interný predseda komisií: 

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia  

 

= študijný predmet: Finančné  právo 

 

Interný predseda komisií: 

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

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné 

Interný člen komisií: 

- JUDr. Daniel Bednár, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné 

Interný člen komisií:  

- JUDr. Daniel Bednár, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

 

b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:  

            

                Interní  predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií): 

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia  

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

fakulta, Katedra finančného práva 

 

                Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií): 

- prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta, Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení 

- doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

 

      Interný člen komisií: 

- JUDr. Daniel Bednár, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

 

      Externí členovia komisií: 

- Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

- JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., - odborník z praxe 

- JUDr. Andrea Slezáková, PhD., - odborníčka z praxe 

- JUDr. Viola Takáčová, PhD., - sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

- JUDr. Peter Prchal, Ph.D., - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 

Katedra soukromného práva a civilního procesu 

 

c) doplnenie člena odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe v študijnom 

odbore 3.4.3. ústavné právo 

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta 

 

d) zmenu školiteľa  v doktorandskom študijnom programe: 

 

            Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 
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Doktorand: Mgr. Juraj Medvec  

Ročník, forma štúdia:  3. roč., externá forma 

Téma dizertačnej práce: Právo a spravodlivosť v európskom právnom myslení. 

Pôvodný školiteľ: prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

 

Hlasovanie č. 9:  

(bod 8, podbod: e) 

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., ktorý nebol v tom čase prítomný 

v rokovacej miestnosti. 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., a 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí predtým predtým odišli na zasadnutie inauguračnej komisie 

a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

 

Uznesenie č. 9:   
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zaradenie 

nasledujúcich nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade 

s predloženými informačnými listami: 

 

1. zaradenie nových výverových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

a) Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 

(PraF.KFP/mPRV17-1178/18) 

b) Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 

(PraF.KFP/mPRV17-1179/18) 

c) Simulovaný súdny spor z azylového práva (PraF.UKPV/mPRV17-1184/18) 

d) Základy rakúskeho trestného práva (PraF.KPDPK/mPRV17-1185/18) 

e) Študentská právna poradňa 3 (PraF.UKPVTK/mPRV17-1186/18 

f) Vedecká odborná činnosť pre právnikov I (PraF.KSEP/mPRV17-1182/18 a 

PraF.KSEP/mPRVx17-1182/18) 

g) Vedecká odborná činnosť pre právnikov II (PraF.KSEP/mPRV17-1183/18 a 

PraF.KSEP/mPRVx17-1183/18) 

h) Stáž 2/3 (PraF.KFP/mPRV17-1186/18) 

i) Stáž 2/4 (PraF.KFP/mPRV17-1187/18) 

j) Právna klinika pre start-upy (PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18) 

 

2. zaradenie nového výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015:  

k) Bioetika a spoločnosť (PraF.KTPSV/mPR-1176/17) 

 

3. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  
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l) Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I (PraF.KSEP/bPRV17-

1180/18 a PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18) 

m) Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II (PraF.KSEP/bPRV17-

1181/18 a PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18). 

 

Informačné listy tvoria Prílohu č. 1 tejto zápisnice.      

 

BOD 9) Informácia dekana. 

 

Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných členov VR PraF 

UK o pláne  nasledujúcich zasadnutí VR PraF UK v zimnom semestri akademického roka 

2018/2019, pričom prvé zasadnutie by sa malo uskutočniť 04. októbra 2018 (štvrtok), ďalšie  dve 

zasadnutie koncom októbra alebo v priebehu novembra 2018. Naplánované sú habilitačné konania, 

vymenúvacie konanie z odboru teória a dejiny štátu a práva  a vymenúvacie  konanie z odboru 

medzinárodné právo v prípade, že bude fakulte priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie za profesora v tomto študijnom odbore.  

Následne sa dekan fakulty poďakoval prof. JUDr. Ľuborovi Cibulkovi, CSc., ktorý sa 

rozhodol, že už nebude v ďalšom akademickom roku pedagogicky pôsobiť na fakulte, za jeho 

dlhoročnú prácu pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pre jej Katedru 

ústavného práva, na ktorej pôsobil a za jeho činnosť týkajúcu sa spolupráce aj s ostanými 

právnickými fakultami v Slovenskerj republike. 

 
  

BOD 10) Rôzne. 

 

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

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných 

členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu. 

 

 

BOD 11) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho 

práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo  – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 11 programu zasadnutia, perorokovanie 

vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. 

JUDr. Ladislava Orosza, CSc., v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

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

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

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

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  

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

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Pracovisko: Metropolitní univerzita v Prahe, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Téma inauguračnej prednášky:  

Efektívne ústavné súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota.  

 

       

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ľubora 

Cibulku, 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: prítomní - prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., predseda 

komisie; prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., člen 

komisie; neprítomný - prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., člen komisie, (ospravedlnený), 

- všetci oponenti: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. 

hab., a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

 Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 26.06.2018, 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 

14.05.2018, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača, doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., dňa 26.06.2018 na tému „Efektívne ústavné 

súdnictvo ako ústavou chránená ústavná hodnota“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh 

na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 3. 4. 3. ústavné právo“. 

      Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní 

členovia komisie a prítomní 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, tak predseda inauguračnej komisie, ako i predseda VR PraF UK konštatovali, že 

bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom 

č.131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou 

Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z.z., uchádzač splnil všetky podmienky na 

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

vymenovanie za profesora.  

     

            K tomuto bodu programu požiadala o vystúpenie dekanka Právnickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá vyzvala členov 

VR PraF UK o podporu konania a schvaľovaného návrhu. Uviedla, že hoci už stála pred VR PraF 

UK a žiadala o podporu habilitačných konaní o udelenie titulu docent pedagógov z Právnickej 
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fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prvýkrát stojí pred VR PraF UK a žiada o 

podporu vymenúvacieho konania inauguranta z ich fakulty s tým, že je vnútorne hlboko 

presvedčená o správnosti schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ladislava 

Orosza, CSc. Uviedla, že inaugurant je jeden z mála uchádzačov, ktorému sa podarilo skĺbiť 

pedagogickú a  vedeckú činnosť s praxou. Ocenila jeho intenzívne pôsobenie na fakulte vo 

všetkých oblastiach  popri činnosti na  Ústavnom súde Slovenskej republiky. Vyzdvihla aj jeho 

činnosť v oblasti vedenia doktorandov, pri organizácii konferencií na fakulte, pričom sa na nich 

podieľa  ako garant a tiež ako vystupujúci. 

 

Na záver poďakovala dekanovi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., za veľmi dobrú spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ) a za vytvorenie podmienok a umožnenie 

uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania na PraF UK v Bratislave pedagógom z PF UPJŠ. 

  

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

UK vyzval inauguranta, doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., aby opustil miesto zasadnutia VR 

PraF UK a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili 

skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali 

skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  60 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 42 

 

Počet odovzdaných hlasov:         42 

- z toho kladných:              42 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           42 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jerdnomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., ktorý sa vrátil do rokovacej miestnosti. 

Hlasovania sa nezúčastnil JUDr. Tomáš Borec, ktorý musel z neodkladných pracovných dôvodov 

odísť zo zasadnutia. 

 

 

Uznesenie č. 10: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. za profesora v študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo.    
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BOD 12)  Záver. 

 

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

zaželal členom VR PraF UK krásne leto a zasadnutie ukončil o 16.30 hod.  

 

 

V Bratislave dňa  26.06.2018. 

  

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


