Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 14. mája 2018.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., 14.05.2018 od 15.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60
Prítomní:

40 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

20 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore
3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
3. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil od 25.04.2018 do 03.05.2018, vo veci schválenia:
-

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ladislava
Orosza, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry
ústavného práva a správneho práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Marekovi Dominovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Lívii Trellovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo.

4. Návrh na udelenie čestného titulu „ profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr.
Kataríne Tóthovej, DrSc.
5. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za
rok 2017 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017.

1

6. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Pracovné právo
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie
odborovej komisie a školiteľov.
7. 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,
c) školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľa v doktorandskom študijnom programe,
e) informačné listy výberových predmetov.
8. Informácia dekana.
9. Rôzne.
10. Záver.
BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,
a privítal všetkých jej prítomných členov.
Následne predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s navrhovaným programom zasadnutia VR PraF UK a konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK
bolo prítomných 2/3 členov VR PraF UK, t.j. zo 60 členov bolo prítomných 40 členov, čím bola
VR PraF UK uznášaniaschopná.
Na zasadnutie VR PraF UK bol pozvaný aj zástupca študentov, pričom na zasadnutí bol
prítomný doktorand Mgr. Matúš Michalovič.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- JUDr. Jana Bajánková
- doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
- JUDr. Mária Duračinská, CSc.
- prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
- JUDr. Ľubomír Hrežďovič
- JUDr. Robert Kaliňák
- JUDr. Karol Kovács
- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
- JUDr. Peter Lysina, PhD.
- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
- Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
- JUDr. Ing. Miroslav Paller
- doc. JUDr. PhD. Peter Potásch, PhD.
- doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
- JUDr. Daniela Švecová
- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
- doc. JUdr. Jozef Vozár, CSc.
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Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia VR PraF UK sa ich spýtal, či 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:
40 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 14.05.2018.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., a doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. Iné
návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa zdržali skrutátori: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., a doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 14.05.2018 doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD., a doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
BOD 2) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ing. Matej
Kačaljak, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného
práva, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent, JUDr. Ing. Matejovi Kačaljakovi, PhD., v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské
štúdium, ktorý v mene predsedníčky habilitačnej komisie prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD.,
v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a
obhajoby habilitačnej práce JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., v odbore 3.4.10. obchodné
finančné právo, zo dňa 05.04.2018.
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Predseda:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Téma habilitačnej práce:
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., zo dňa 05.04.2018. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6,
z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných
hlasov 1. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent,
JUDr. Ing. Matejovi Kačaljakovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo,
ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Ing. Matejovi
Kačaljkaovi, PhD., a otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásila prof. JUDr.
Mária Patakyová, PhD., ktorá informovala členov VR PraF UK, že pri hlasovaní habilitačnej
komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky, bol neplatný hlas spôsobený chybnou
úpravou hlasovacieho lístka.
Do diskusie sa už 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:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:

40
39
1
0
4

60
40

Za:
Proti:

39 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ing. Matejovi Kačaljakovi, PhD. v odbore 3.4.10.
obchodné a finančné právo.
BOD 3) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam,
ktoré vyhlásil od 25.04.2018 do 03.05.2018, vo veci schválenia:
-

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ladislava
Orosza, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry
ústavného práva a správneho práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Marekovi Dominovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Lívii Trellovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo.

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) programu zasadnutia a informoval prítomných členov
VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty z Protokolu o výsledku hlasovania zo dňa
04.05.2018:
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 25.04.2018 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od 25.04.2018
do 03.05.2018 (deň ukončenia hlasovania 03.05.2018).
Dňa 04.03.2018 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a doc. JUDr. Juraj Hamuľák,
PhD., vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.
1. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za skrutátorov pre
hlasovanie per rollam, konané v termíne od 25.04.2018 do 03.05.2018,
Škrobáka, PhD. a doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
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doc. Mgr. Jána

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

60

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave

47

(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:

46

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

1

Neplatné hlasy:

0

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila
vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a správneho práva, v odbore
3.4.3. ústavné právo, predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
tému inauguračnej prednášky:
Predseda:
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc.
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
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.
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Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

60

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

47

47

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

Neplatné hlasy:

0

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent JUDr. Marekovi Dominovi, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,
predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej
prednášky a tému habilitačnej práce:
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.
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Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

60

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

47

46

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

1

Neplatné hlasy:

0

4. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent JUDr. Lívii Trellovej, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo,
predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej
prednášky a tému habilitačnej práce:
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.
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.
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Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

60

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

47

47

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

Neplatné hlasy:

0

Protokol o výsledku hlasovania dňa 04.05.2018 podpísali skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD., a doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., čím potvrdili výsledok hlasovania.
Protokol predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, ktorý ho dňa 04.05.2018 podpísal a následne v tento deň bol elektronicky
zaslaný aj členom VR PraF UK v Bratislave.

BOD 4) Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr.
Kataríne Tóthovej, DrSc.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 programu a predložil na prerokovanie a schválenie
návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr. Kataríne
Tóthovej, DrSc., s údajmi podľa článku 2 ods. 2 Vnútorného predpisu UK č. 6/2012 - Smernice
rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu
„profesor emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite Komenského v Bratislave a dal slovo prof.
JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý návrh
predstavil:
Pani profesorka JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., ukončila štúdium na Univerzite
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v roku 1962. Po kratšej praxi na rektoráte Univerzity
Komenského v Bratislave a na vtedajšom Mestskom národnom výbore v Bratislave nastúpila 1. 10.
1963 ako asistentka na Univerzitu Komenského v Bratislave, Právnickú fakultu, Katedru správneho
práva.
Od nástupu sa venovala vedeckej práci, výchove a vzdelávaniu študentov fakulty. V tejto
súvislosti možno odcitovať z návrhu vtedajšieho vedúceho Katedry správneho práva doc. dr. Jiřího
Hromadu na preradenie asistentky prom. práv. K. Tóthovej na odbornú asistentku: „Zároveň sa
pripravuje aj na vedeckú dráhu a bola prijatá do vedeckej ašpirantúry. Začala pracovať aj literárne
a dokončila kratšiu úvahu na tému: ‚Otázky predpojatosti v správnom konaní‘, ktorú treba označiť
ako plne zdarilú. Úvaha bude uverejnená asi v Právnom obzore. Ukazuje sa, že K. Tóthová, ktorá
venuje hlavnú pozornosť procesným otázkam, má zmysel pre teoretickú prácu. Katedra aj vedúci
pre svoju osobu túto prácu hodnotí kladne“. Píše doc. dr. Jiří Hromada prof. JUDr. Jurajovi
Cúthovi, DrSc., vtedajšiemu dekanovi fakulty 5. júla 1965. Právny obzor bol v tom čase
považovaný za najvýznamnejší vedecký časopis v odbore právo v Slovenskej republike.
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V roku 1976 obhájila vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied. Obhajovala prácu „Pojem
účastníka správneho konania“. Prácou „Procesné záruky zákonnosti v oblasti štátnej správy
a právne postavenie občanov pri ich uplatnení v správnom konaní“ sa prof. Tóthová v roku 1979
habilitovala za docentku v správnom práve. Prácou „Rozhodovacie procesy v štátnej správe“
získala v roku 1991 vedeckú hodnoť doktora právnych vied.
Po úspešnej inaugurácii bola 1. 12. 1991 vymenovaná za profesorku v odbore správne
právo.
Od roku 1978 sa okrem problémov vedy správneho práva a správnej vedy začala venovať aj
problematike ochrany a tvorby životného prostredia. Pod jej vedením bola vypracovaná koncepcia
výučby predmetu Právo životného prostredia, ako aj učebná pomôcka spomínaného predmetu pre
výučbu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.
V roku 1991 sa stala vedúcou Katedry správneho práva a práva životného prostredia na PraF
UK. Túto funkciu vykonávala až do roku 1992, kedy bola zvolená za poslankyňu Slovenskej
národnej rady a následne v júni 1992 sa stala Ministerkou spravodlivosti SR a zároveň
predsedníčkou Legislatívnej rady vlády SR.
Po niekoľko mesačnom výkone poslaneckého mandátu v Národnej rade SR sa v roku 1994
stala podpredsedníčkou vlády SR a predsedníčkou Legislatívnej rady vlády, a to až do volieb v roku
1998. Od novembra 1998 do októbra 2002 opätovne získala mandát poslankyne Národnej rady SR.
Po skončení mandátu v októbri roku 2002 sa vrátila na Katedru správneho
a environmentálneho práva našej fakulty.
Celkovo možno pôsobenie pani prof. Tóthovej v oblasti vedy a vzdelávania zjednodušene
rozdeliť na tri etapy pôsobenia.
V prvej etape je to od nástupu na fakultu po odchod do veľkej politiky, kde sa venovala
výučbe a vedeckej práci v odbore správne právo a začala na fakulte rozvíjať odbor právo životného
prostredia, čo sa neskôr odrazilo aj v názve katedry.
Rozvoj v prvej etape jej pôsobenia bol venovaný najmä rozvoju správneho konania – zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) účinný od 1. 1. 1968. Ide o všeobecný
procesný predpis, pri ktorom si v tomto roku pripomíname 50 rokov od jeho účinnosti. Pani
profesorka ešte za účinnosti predchádzajúceho právneho predpisu – vládneho nariadenia č. 91/1960
Zb. o správnom konaní – získala množstvo informácií o jednotlivých inštitútoch správneho konania.
Už vtedy poukazovala na nedostatky pri vymedzení pojmu účastníkov konania, či vymedzení
pojmu správneho konania alebo pojmu správny orgán, orgán štátnej správy, ale aj na práva
a povinnosti subjektov v správnom konaní.
Spolu s ďalšími vtedy píšucimi slovenskými autormi (napríklad JUDr. Vladmír Hutta starší,
JUDr. Dušan Nikodým, JUDr. Jozef Filko) sa podieľala nielen na príprave normatívnych aktov, ale
svoje teoretické poznatky konfrontovala aj pri preskúmavaní individuálnych správnych aktov ako
členka poradných orgánov na Ministerstve vnútra, alebo Ministerstve poľnohospodárstva
(pôdohospodárstva), či ako členka legislatívnych komisií pri príprave normatívnych správnych
aktov ústredných orgánov štátnej správy.
Druhou etapou práce je etapa vo „veľkej“ politike, kde sa prof. Tóthová podieľala na tvorbe
právnych predpisov novovzniknutej Slovenskej republiky. Ide tu najmä o jej pôsobenie v rámci
získaného mandátu poslankyne Národnej rady SR alebo ako ministerky spravodlivosti, ale najmä
podpredsedníčky vlády SR a predsedníčky Legislatívnej rady vlády SR. Išlo o zvlášť turbulentné
obdobie, kde sa rozhodovalo nielen o pokojnom rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej
republiky, ale aj o zotrvaní novovzniknutej Slovenskej republiky v trajektórií pokrokovej Európy a
v nasmerovaní do Európskej únie.
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Aj keď je v dnešnej dobe toto obdobie často zjednodušované a práca politikov z tohto
obdobia je vnímaná čierno-bielo, pokiaľ si odmyslíme práve politiku, po práci prof. Tóthovej
zostalo veľmi veľa kvalitných a na tú dobu moderných právnych predpisov.
Po návrate z „veľkej“ politiky (tretia etapa) sa opäť začala venovať správnemu právu na
akademickej pôde s väčším dôrazom na rozvoj verejnej správy (publikácia: „Štátna správa,
samospráva, občan“) a rozvoju správneho práva procesného.
Od počiatku pôsobenia na fakulte sa venovala aj svojim študentom, či už to boli študenti
vtedajšieho magisterského štúdia a súčasného bakalárskeho a magisterského štúdia, ale aj študenti
v dnešnej terminológii povedané doktorandského štúdia (predtým kandidáti vied so skratkou CSc.).
Vychovala veľké množstvo študentov s vedeckými hodnosťami. Dvaja z troch súčasných aktívnych
profesorov správneho práva na Slovensku mimo nej, sú jej žiakmi.
Pani profesorka sa začala zapájať do výučby i tvorby vedeckých poznatkov aj po návrate z
veľkej politiky. S entuziazmom jej príznačným sa zapájala do debát a aktívne sa zúčastňovala na
vedeckých konferenciách na Slovensku a v Čechách všade tam, kde sa hovorilo o verejnej správe
a samozrejme aj o novo sa formujúcej územnej a záujmovej samospráve. Obzvlášť, keď katedra
získala dva granty APVV. Jeden bol venovaný správnemu konaniu a druhý preskúmavaniu
rozhodnutí orgánov verejnej správy súdmi (správne súdnictvo).
Tu sa preukázali jej teoretické poznatky zo súčasnosti i minulosti, ktoré boli vo väčšine
prípadov podložené praktickými skúsenosťami, či už z „veľkej“ alebo „malej“ politiky, alebo
jednoducho z rozhodovania orgánov verejnej správy z vlastných skúseností a poznatkov. Opäť sa
začali objavovať jej postrehy k nezákonnosti a nesprávnosti rozhodnutí v správnom konaní.
Osobitne v ostatnom čase problematika nečinnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za
nečinnosť orgánov verejnej správy veľmi rezonujú v jej publikovaných výstupoch. Veľmi aktívne
sa podieľala na diskusii k príprave Správneho súdneho poriadku.
Je nevyhnutné konštatovať, že pani profesorka sa od počiatku svojej vedeckej
a pedagogickej práce venovala množstvu právnych otázok, kde nájdeme nielen inštitúty spojené
s hmotným správnym právom, či procesným správnym právom, ale predovšetkým rôzne prieniky
(hraničné body) medzi správnym právom a inými právnymi odvetviami vrátane odvetví
súkromnoprávnych.
Profesorka Tóthová sa veľkým priehrštím podieľala a podieľa na rozvoji verejnej správy, tak
teoretickou prípravou študentov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulte, ako aj praktickými skúsenosťami a riešeniami a normotvorbou, či už na úrovni ústredných
orgánov štátnej správy, alebo aj ako poslankyňa Národnej rady SR alebo ako členka exekutívy
a zároveň predsedníčka Legislatívnej rady vlády SR.
Pani profesorka mala možnosť aktívne ovplyvniť tvorbu správneho práva hmotného i
procesného a aj tvorbu právneho poriadku SR, čo je zvyčajne výnimočná situácia a pani profesorka
ju naozaj využila a využíva. Z daného dôvodu preto navrhujeme udeliť pani prof. JUDr. Kataríne
Tóthovej, DrSc., titul profesor emeritus.
ŽIVOTOPIS
Osobné údaje
Meno a priezvisko
Adresa
Dátum narodenia

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Údolná 1
811 02 Bratislava
6. februára 1940
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Vzdelanie
1991
1991
1979
1976
1957 – 1962
1954 – 1957
1946 – 1954

vymenovanie za profesorku správneho práva, Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta
vedecká hodnosť DrSc.
habilitácia za docentku správneho práva, Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta
vedecká hodnosť CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Jedenásťročná stredná škola, ul. Červenej armády, Bratislava
Základná škola, ul. Červenej armády, Bratislava

Pracovné skúsenosti
1994 – doteraz
1998 – 2010
1994 – 1998
1994
1992 – 1994
1991 – 1992
1990 – 1992
1963 – 1992
1963
1962 – 1963

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra správneho
a environmentálneho práva
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
ministerka spravodlivosti a predsedníčka Legislatívnej rady vlády
Slovenskej republiky
vedúca katedry správneho práva
členka Legislatívnej rady federálnej vlády ČSFR
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mestský národný výbor Bratislava, finančný odbor
rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, právne oddelenie

Odborné stáže
1968 – 1969 ročná odborná stáž na Právnickej fakulte Kráľovskej univerzity v Kodani
1971
trojmesačná odborná stáž na Právnickej fakulte Univerzity v Pécsi
Jazykové znalosti
ruský jazyk
nemecký jazyk
maďarský jazyk

Následne predseda VR PraF UK vyzval prítomných členov VR PraF UK na podporu tohto
návrhu a uviedol, že prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., bude druhou emeritnou profesorkou (ak
bude schválená aj vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave ), po prof. JUDr. Jozefovi
Klimkovi, DrSc., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní,
ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený
protokol, informovali skrutátori.
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Hlasovanie č. 4:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

60
40

40
37
2
1

37 hlasov
2 hlasy

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 4
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) prof. JUDr. Kataríne
Tóthovej, DrSc.
Predseda VR PraF UK predloží návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“
(emeritný profesor) prof. JUDr. Kataríne Tóthovej, DrSc. rektorovi Univerzity Komenského
v Bratislave.
BOD 5) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave
za rok 2017 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 programu zasadnutia – hodnotenie vzdelávacej
činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2017 a prerokovanie
Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017.
Prezentoval spolu tieto tri materiály a uviedol, že sa otvotili nové študijné programy
právo: v bakalárskom stupni štúdia; v magisterskom stupni štúdia v anglickom jazyku, do ktorého
sa prihlásili v tomto akademickom roku len 4 študenti, kvôli krátkej dobe na propagáciu.
Intenzívne sa však robí kampaň na tento študijný program doma i v zahraničí, a to aj v krajinách
mimo Európskej únie.
Ďalej uviedol, že počty študentov na fakulkte sú stabilizované, narástol však počet
študentov, ktorí v bakalárskom stupni štúdia „vypadnú“ zo štúdia po prvom semestri. V dennej
forme štúdia po prvom semestri neúspešne ukončilo štúdium 100 študentov, v externej forme
štúdia až polovica študentov, cca 74 študentov.
Predseda VR PraF UK vyzdvihol vzdelávaciu činnosť na fakulte, ktorá je na vysokej úrovni.
Plánujú sa prijať opatrenia, aby boli aj štátne skúšky skúšané s uplatnením metódy skúšania s
používaním nekomentovaných právnych predpisov. Ocenil, že fakulte bolo priznané právo
udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor, v skratke „PhD.“) absolventom študijného
programu s názvom medzinárodné právo v študijnom odbore medzinárodné právo,
uskutočňovaného dennou formou štúdia a tiež v externej forme štúdia.
Ďalej konštatoval, že celkový počet výstupov publikačnej činnosti na fakulte bol 791, z toho
14 výstupov v medzinárodných profesijných databázach - 3 karentované publikácie a 11 publikácií
registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS. Ocenil úspech Katedry trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky, kde sa pedagógom katedry, doc. JUDr. Margite Prokeinovej, PhD.,
spolu s JUDr. Radovanom Blažekom, PhD., podarilo preniknúť výstupom do amerického
právnického indexovaného časopisu (Issues in law & medicine).
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Pedagógovia fakulty budú oceňovaní na základe množstva publikačných výstupov, ale aj na
základe počtu získaných bodov v zmysle Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na PraF UK v Bratislave (vnútorný predpis č.
9/2015).
Prvých 15 učiteľov s najväčším počtom výstupov bude finančne odmenených a samozrejme
aj najhodnotnejšie práce vo všeobecnosti.
Ďalej uviedol, že sa fakulta zlepšila v grantovej činnosti, stúpa počet riešených grantových
úloh, pričom dôležité je, aby sa posilnili medzinárodné kontakty a realizovali sa spoločné
zahraničné vedecké projekty.
V stručnosti oboznámil členov VR PraF UK aj s obsahom Výročnej správy o činnosti PraF
UK v Bratislave za rok 2017, v ktorej finálnej verzii bude uvedené aj celkové hodnotenie
vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK za rok 2017 Vedeckou radou PraF
UK.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu, do ktorej sa prihlásili:
1. doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
- informovala členov VR PraF UK, že jej bolo doručené oznámenie o záverečnom hodnotení
projektu č. APVV-0158-12 pod názvom „Efektívnosť právnej úpravy ochrany
hodpodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“, ktorého je zodpovednou riešiteľkou,
pričom tento projekt bol vyhodnotený na vynikajúcej úrovni; z uvedeného dôvodu
navrhla, aby sa hodnotenie projektu zo Záverečnej hodnotiacej správy riešenia projektu
zaevidovalo aj do textu Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017,
v plnom znení, s čím predseda VR PraF UK súhlasil;
2. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
- vysoko hodnotil vedeckú činnosť fakulty a zaujalo ho najmä zvýšenie výstupov publikačnej
činnosti v medzinárodných profesijných databázach; zároveň však upozornil na všeobecný
problém tzv. „predátorských časopisov“, aby si mladí vedci dávali pozor, kde uverejňujú
svoje články a príspevky a navrhuje, aby sa využívala viac možnosť ich zverejňovať
v našich regionálnych časopisoch; na otázku predsedu VR PraF UK, či existuje nejaký
zoznam predátorských časopisov odpovedal, že sa pripravuje v rámci SKVH zoznam
predátorských časopisov vydávaných v strednej Európe; uviedol aj niektorté základné znaky
predátorských časopisov (multiodbornosť, vyberanie autorských poplatkov, vydávanie
certifikátov o tom, že daný článok alebo príspevok bude uverejnený v databázach Web of
Science alebo SCOPUS).
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu
uznesení:
a) Vzdelávacia činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2017
Hlasovanie č. 5:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu
činnosť za rok 2017 na fakulte nasledovne:
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Vedecká rada PraF UK:
1) v nadväznosti na hodnotenie pedagogickej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa
15.06.2017:
a) víta začatie uskutočňovania modernizovaného bakalárskeho študijného programu, nového
magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku zameraného na
medzinárodné právo a právo Európskej únie a magisterského študijného programu Právo a
ekonómia v odbore právo a národné hospodárstvo,
b) opätovne konštatuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri efektívnom
a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi;
c) konštatuje, že katedry nedostatočne pokročili s prípravou skúšania s používaním
nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach, pričom vyzdvihuje pripravenosť
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, ktorá v akademickom roku 2017/2018
ako jediná uskutoční skúšanie na štátnych skúškach s využitím nekomentovaných právnych
predpisov,
e) konštatuje, že prišlo k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali jednotlivé
katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov, avšak ešte
stále sa vyskytujú prípady, keď skúšanie prebieha s nekomentovanými právnymi predpismi výlučne
formou teoretických otázok bez praktických zadaní,
f) konštatuje, že skúšanie formou testu nie je vhodnou formou skúšania nielen v prípadoch skúšania
s použitím nekomentovaných právnych predpisov, ale i v prípade teoretických, a teoretickoprávnych predmetov, ako i pozitívno-právnych predmetov, ak je skúšaný teoretický základ,
g) víta pokračovanie v trende výučby prostredníctvom klinických právnických predmetov a
osobitne fungovanie Študentskej právnej poradne v spolupráci so Slovenskou advokátskou
komorou,
h) víta, že mnohé katedry a ústavy zavádzajú inovatívne prístupy k vzdelávaniu,
2) ďalej konštatuje, že
a) naďalej problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom a k skúšaniu s používaním
nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých katedier a ústavov a medzi nimi
navzájom,
b) nie je dostatočná koordinácia medzi jednotlivými katedrami a ústavmi, ak sa vyžaduje
kooperácia a synergia vzhľadom na obsah a ciele jednotlivých predmetov (osobitne prvý ročník
bakalárskeho študijného programu),
c) priebežné hodnotenie v rámci kombinovaného skúšania je často iba formálnou časťou
semestrálnej skúšky bez toho, aby prispievalo k tomu, aby sa študenti priebežne pripravovali na
vyučovanie a boli priebežne overované ich vedomosti a pripravenosť na skúšku,
d) je potrebné vykonať neodkladné kroky na prípravu štátnych skúšok v modernizovaných
študijných programoch (osobitne v akademickom roku 2018/2019 magisterský program Právo a
ekonómia, 2019/2020 bakalársky program Právo),
e) vzhľadom na rastúcu náročnosť štúdia, snahu pedagógov počas seminárov môže obmedzovať
nedostatočná príprava študentov na seminároch a neúčasť na prednáškach, čo v konečnom dôsledku
môže mať za následok neúspech na skúškach a štátnych skúškach,
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3) vyzýva dekana PraF UK, aby
a) prijal opatrenia, aby boli aj štátne skúšky skúšané s uplatnením metódy skúšania s používaním
nekomentovaných právnych predpisov, a to už od začiatku akademického roka 2018/2019,
b) preskúmal obsah skúšok a zadaní na skúšky s cieľom vyhodnotiť, ktoré zodpovedajú metóde
skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov ako metóde, ktorá má viesť študentov
k tomu, aby mali dostatočne hlboké teoretické vedomosti, ktoré vedia aplikovať v konkrétnych
situáciách a kriticky myslieť pri aplikácii práva,
c) preskúmal obsah skúšok a zadaní na skúšky s cieľom zabezpečiť, aby písomná skúška a ani jej
časť, vrátane priebežného hodnotenia, neobsahovala testové otázky, pri ktorých je správna odpoveď
vyberaná z viacerých možností, respektíve odpoveď spočíva v doplnení slova alebo krátkeho
slovného spojenia, či akékoľvek iné otázky, ktoré neumožňujú hlbšie overiť študentovu znalosť
danej problematiky alebo schopnosť jeho právnej argumentácie;
d) vyhodnotil, ktoré postupy pri skúške sú nevyhovujúce a ktoré sú vyhovujúce a dal záväzné
pokyny príslušným katedrám a ústavom,
e) prijal potrebné opatrenia na prípravu štátnych skúšok v modernizovaných študijných
programoch,
f) prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie konzistentného prístupu ku seminárom a k skúšaniu s
používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých katedier a ústavov a medzi
nimi navzájom,
g) prijal potrebné opatrenia na dostatočnú koordinácia medzi jednotlivými katedrami a ústavami, ak
sa vyžaduje kooperácia a synergia vzhľadom na obsah a ciele jednotlivých predmetov,
h) prijal potrebné opatrenia, aby priebežné hodnotenie v rámci kombinovaného skúšania nebolo iba
formálnou časťou semestrálnej skúšky bez toho, aby prispievalo k tomu, aby sa študenti priebežne
pripravovali na vyučovanie a boli priebežne overované ich vedomosti a pripravenosť na skúšku,
4) vyzýva študentov PraF UK na dôslednejšiu prípravu na semináre,
5) odporúča dekanovi PraF UK, aby podporoval a oceňoval inovatívne prístupy k vzdelávaniu
vrátane informatizácie priebežného skúšania a hodnotenia, vyzdvihoval príkladné metódy a prístupy
pedagógov a dostatočne upozorňoval na individuálne a kolektívne zlyhania v oblasti vzdelávacieho
procesu.
b) Vedecko-výskumná činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2017
Hlasovanie č. 6:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedeckovýskumnú činnosť za rok 2017 na fakulte nasledovne:
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Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite Komenského, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF
UK“) v roku 2017 tak, ako v predchádzajúcom roku vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja UK
v Bratislave na obdobie 2014-2024 (ďalej len „Zámer UK“), Dlhodobého zámeru rozvoja
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017-2024 (ďalej len
„Zámer PraF UK“) a Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK do roku 2020 (ďalej len
„Koncepcia“).
Všetky uvedené materiály predpokladajú naplnenie svojich cieľov najmä zintenzívnením
medzinárodnej spolupráce, čo sa má následne prejaviť aj v kvalite výstupov.
Pri hodnotení množstva výstupov môžeme konštatovať, že množstvo za posledné roky rástlo a
v tomto roku sa ustálilo na počte 791. Veľmi intenzívne narastá počet citácií, a to vrátane
zahraničných citácií, vrátane citácií registrovaných v citačných indexoch. Spolu je to 1983. Tieto
dva údaje nasvedčujú tomu, že početnosť publikácií je konštantná a počet citácií narastá, čo je
prejavom kvantity, ale do určitej miery aj kvality.
Nárast publikácií a ohlasov pri porovnávaní rokov 2014 až 2017 je výrazný.
V roku 2015 sa zvýšila publikačná činnosť fakulty o 117 publikácií v porovnaní s rokom 2014
(nárast o 19,5%), v roku 2016 o 88 publikácií v porovnaní s rokom 2015 (nárast o 12,3%). V roku
2017 sme zaznamenali menší pokles, a to o 12 publikácií v porovnaní s rokom 2016 (pokles o 1,5
%).
Nárast ohlasov v roku 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 551 (navýšenie
o 112,2%). V roku 2016 sa počet ohlasov zvýšil oproti roku 2015 o 620 ohlasov (nárast o 59,5%).
V roku 2017 sa ďalej zvyšoval, a to až na 1983, t. j. zaznamenali sme nárast o 321 citácií v
porovnaní s rokom 2016 (nárast o 19,3 %). Ak porovnáme rok 2017 s rokom 2014, ide o nárast o
1492 citácií (nárast o 303,9 %).
Kvalita sa prejavuje aj v presune jednotlivých výstupov. Zaznamenali sme nielen nárast citácií
v zahraničných časopisoch, ale aj viac karentovaných publikácií (3), vrátane výstupu v americkom
karentovanom právnickom časopise a viac publikácií registrovaných v databázach Web of Science a
SCOPUS (11). Zaznamenali sme aj nárast počtu monografií vydaných v zahraničných
vydavateľstvách a v domácich vydavateľstvách – 19 publikácií (v roku 2016 ich bolo 9).
S cieľom podporiť vedecký diskurz začala fakulta v spolupráci s vydavateľstvom Wolters
Kluwer vydávať vedecký časopis vydávaný v anglickom jazyku – Bratislava Law Review.
Uvedeným fakulta podporuje dosahovanie cieľov určených v Zámere PraF UK.
Všetky tieto dlhodobé tendencie sledované v posledných štyroch rokoch nasvedčujú posun
v kvalite, a to najmä tým, že sa zvýšil počet prác, ktoré sú kvalitatívne na vyššej úrovni a tým aj
vyššie bodovo hodnotené.
Je preto nevyhnutné, aby dekan aj v tomto roku finančne odmenil učiteľov s najväčším
počtom výstupov a samozrejme aj najhodnotnejšie práce vo všeobecnosti.
Finančné ohodnotenie bude nasledovné:
1. v poradí
- 2.000,- €
2. – 3.
- 1.500,- €
4. – 5.
- 1.000,- €
6. – 10.
- 500,- €
11. – 15.
- 300,- €
Prvých päť najhodnotnejších prác bude jednorazovo odmenených 500,- €.
Z doposiaľ uvedeného môžeme jednoznačne konštatovať, že kvalitatívny aj kvantitatívny
trend je nevyhnutné uchovať pri zvýraznení nevyhnutnosti zvyšovať aj naďalej početnosť prác
vydávaných v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
a SCOPUS. Ukazuje sa, že orientácia vedenia fakulty na výstupy, ktoré sú v karentovaných či
indexovaných časopisoch, začína prinášať prvé výsledky. I keď tu stále platí, že v spoločenských
vedách trvá dlhší čas než v prírodných vedách, pokiaľ sa táto profilácia objaví v reálnych číslach. Je
nevyhnutné konštatovať, že mnohé z jednotlivých katedier a ústavov urobili v tejto oblasti zatiaľ
málo a musia v tejto aktivite pridať. Vedecká rada PraF UK odporúča dekanovi PraF UK, aby
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uvedené zabezpečil kontrolou práce jednotlivých katedier a ústavov, a to najmä prostredníctvom ich
vedúcich a riaditeľov.
Zvlášť treba oceniť úspech Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, ktorej sa v
minulom roku podarilo publikovať dva výstupy v karentových časopisoch (jeden zahraničný –
v americkom právnickom karentovanom časopise a jeden domáci).
Celý tento proces je zavŕšený posudzovaním dvoch najlepších výstupov na každej katedre či
ústave. Z nich následne Radou kvality Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorá bola zriadená na fakulte, je vybraných päť najhodnotnejších publikácií.
Pokiaľ ide o spolupracovníkov, ktorí nesplnili kritériá Smernice dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 9/2015), ktorá upravuje
hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a
doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len Smernica č.
9/2015), tí sa budú musieť podrobiť pohovoru s dekanom, vrátane sankcie, a to najmä v tých
prípadoch, kde prichádza k opakovanému nesplneniu smernice.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom už teraz môžeme konštatovať, že počet týchto
pracovníkov bude nižší ako v predchádzajúcom roku.
Veľký krok vpred urobila medzikatedrová či medziústavná spolupráca a synergický efekt
tejto spolupráce sa dostavil aj v tomto roku v podobe kolektívnych výstupov (na škodu veci, jeden
takýto výstup - monografia v zahraničí v anglickom jazyku, nie je zaradený do výstupov fakulty, ale
len do výstupov jednotlivcov; bola vytlačená po 30. 3. nasledujúceho roku po roku, v ktorom sa
monografia zadala do tlače).
Osobitne dobre sa začala rozvíjať i medzinárodná spolupráca, ktorá už je limitovaná len
finančnými prostriedkami.
Finančné prostriedky na vedecko-výskumnú činnosť môže fakulta získavať z dotácií alebo z
grantov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu je podpora minimálna, je preto pochopiteľné, že sa musíme
sústreďovať na granty. Pri hodnotení tejto oblasti musíme konštatovať, že hoci sa úspešnosť
zvýšila, objem finančných prostriedkov nenarastá tak, ako by sme si priali. Súvisí to najmä so
znižovaním objemu finančných prostriedkov, ktoré štát investuje do tejto oblasti.
Napriek uvedenej skepse sa ukazuje, že osobitné finančné prostriedky na vedecký výskum
môžeme získať len cez granty. Je nevyhnutné, aby každá katedra či ústav sa zapájali do grantových
schém, a to aj spoluprácou so subjektmi mimo fakulty, ba aj so zahraničnými subjektmi.
Vedecká rada PraF UK konštatuje, že Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, sa zlepšila v grantovej oblasti. V roku 2017 sa riešilo 16 grantov VEGA, bolo podaných 12
nových žiadostí, z ktorých 5 bolo schválených. Ďalej sa riešilo 5 grantov APVV, bolo podaných 11
nových žiadostí a jeden v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru. Údaje o úspešnosti alebo
neúspešnosti nových grantov neboli do dnešného dňa zverejnené zo strany APVV. Neriešili sa
žiadne granty KEGA, ale bolo podaných 7 nových žiadostí a jeden v spolupráci s Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom z podaných žiadostí boli schválené 2 projekty.
V oblasti zahraničných grantov v roku 2017 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 3 projekty EC Directorate - General Justice and Consumers s názvami „Rights of SAV",
„Critical Romani Legal Studies - Euro-centrity and Bias in Law“ a „Prevent and combat racism and
other forms of intolerance disseminated on the Internet and social networks“.
Na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, bolo v roku 2017 riešených
spolu 35 grantov. Z toho APVV projekty 5, VEGA projekty 16, Granty Univerzity Komenského 9,
grant Nadácie SPP, Projekt technickej pomoci OPTP- PO1-SC1-2016-11 a 3 zahraničné granty.
V tomto roku už tretí rok hodnotíme aj prácu doktorandov v dennom štúdiu. Následne po
vyhodnotení výsledkov na fakultnej úrovni budeme hodnotiť ich výsledky aj na úrovni jednotlivých
odborových komisií.
V jednotlivých odborových komisiách bude nevyhnutné vyhodnotiť aj výstupy externých
doktorandov.
Ukazuje sa, že optimálnym počtom doktorandov podľa jednotlivých odborov sú dvaja
doktorandi denného štúdia v jednom ročníku v každom odbore. Väčší počet v jednom odbore
neprimerane zaťažuje rozpočet fakulty. O to viac, že sme získali sme akreditáciu na doktorandské
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štúdium v odbore 3.4.8 medzinárodné právo a žiadame o akreditáciu v odbore 3.4.6 pracovné právo.
Môžeme reálne predpokladať, že budeme mať akreditovaných osem odborov doktorandského štúdia
v dennej aj v externej forme štúdia.
Keď sme v predchádzajúcom roku konštatovali, že je nevyhnutné venovať väčší dôraz na
výber doktorandov zo zahraničia, tak teraz môžeme uviesť, že úloha je splnená v tom zmysle, že
počet novo prijatých doktorandov zo zahraničia bol minimalizovaný.
Zapojenosť doktorandov do grantov je dobrá a v tomto roku boli vcelku úspešní aj v
„Grantoch mladých na UK“. Z podaných 18 žiadostí, bolo 9 úspešných grantov od rektora UK.
Samozrejme, úspešnosť sa zvyšuje s postupom do vyšších ročníkov.
Môžeme konštatovať, že takmer všetci doktorandi s výnimkou študentov 1. ročníka boli
zapojení do grantových schém APVV, VEGA, KEGA a Granty UK, čo je výborné.
Pri porovnaní vedecko-výskumnej činnosti s predchádzajúcim rokom môžeme konštatovať,
že kvantita zostala a kvalita sa čiastočne zlepšila, čo je potešiteľné, nie je však dôvod nepokračovať
v skvalitnení vedecko-výskumnej práce.
Na skvalitnenie vedecko-výskumnej práce predpokladáme:
 aj naďalej podávať dostatočné množstvo žiadostí o granty, a to i napriek nižšej úspešnosti a
menším objemom finančných prostriedkov v nich,
 upraviť Smernicu Dekana PraF UK č. 9/2015 tak, aby viac zvýhodňovala kvalitu výstupov
pred kvantitou, podľa už predbežne prerokovaného návrhu v kolégiu dekana
a v akademickom senáte fakulty,
 v doktorandskom štúdiu pokračovať v nastúpenom trende,
 hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti zrealizovať v Rade kvality PraF UK, vrátane
návrhov na opatrenia.
Tak ako predchádzajúci i tento rok sme zverejnili výsledky hodnotenia podľa Smernice č.
9/2015. Tieto výsledky predstavujú kvalitatívny aj kvantitatívny prvok výsledkov našej práce.
Tabuľka č. 1: 15 najlepších učiteľov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných bodov

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Učitelia zoradení podľa počtu
bodov za publikačnú činnosť
bez ohlasov
Gábriš Tomáš
Števček Marek
Čentéš Jozef
Šurkala Ján
Horvat Matej
Srebalová Mária
Kordík Marek
Strémy Tomáš
Kotrecová Alexandra časť roka (MD)
Kasinec Rudolf
Kačaljak Matej
Blažek Radovan
Pekár Bernand
Illýová Zuzana
Podolec Ondrej
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Počet
záznamov
publikačnej
činnosti
31
31
16
16
16
16
14
15
14
8
11
10
8
10
9

Počet bodov
za publikačnú
činnosť
bez ohlasov
306
224
205
190
189
188
170
160
158
130
129
121
120
118
115

Tabuľka č. 2: 15 najlepších učiteľov celkovo podľa získaných bodov
Učitelia zoradení abecedne

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Počet bodov spolu

Čentéš Jozef
Gábriš Tomáš
Števček Marek
Drgonec Ján
Srebalová Mária
Strémy Tomáš
Kordík Marek
Prokeinová Margita
Kotrecová Alexandra časť roka (MD)
Ľalík Tomáš
Kurilovská Lucia
Horvat Matej
Patakyová Mária st.
Smyčková Romana
Šámal Pavel

628
479
464
366
347
335
314
259
238
234
232
224
224
214
210

Tabuľka č. 3: Poradie publikačnej činnosti podľa jednotlivých katedier/ústavov prepočítané na
jedného učiteľa
Katedra/ústav

Súčet bodov za publikačnú
činnosť (čl. 2)

Katedra teórie práva a
sociálnych vied
Katedra trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky
Katedra správneho a
environmentálneho práva
Katedra občianskeho práva
Katedra ústavného práva
Katedra finančného práva
Katedra právnych dejín a
právnej komparatistiky
Katedra obchodného práva a
hospodárskeho práva
Ústav európskeho práva
Ústav práva informačných
technológii a práva duševného
vlastníctva
Katedra rímskeho práva,
kánonického a cirkevného
práva
Katedra pracovného práva a
práva sociálneho zabezpečenia
Katedra medzinárodného práva
a medzinárodných vzťahov
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Počet
Priemer
učiteľov

891

8

111,38

1150

12

95,83

996

11

90,55

633
629
456

8
9
7

79,13
69,89
65,14

435

7

62,14

508

9

56,44

270

5

54,00

208

4

52,00

220

5

44,00

386

9

42,89

338

9

37,56

Ústav klinického právneho
vzdelávania a telesnej kultúry
Ústav ekonomických vied
Ústav cudzojazyčnej právnej
komunikácie

184

5

36,80

110

3

36,67

140

6

23,33

Tabuľka č. 4: Poradie publikačnej činnosti podľa jednotlivých katedier/ústavov
Súčet bodov za publikačnú
činnosť (čl. 2)

Katedra/ústav
Katedra trestného práva, kriminológie a
kriminalistiky
Katedra správneho a environmentálneho práva
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Katedra občianskeho práva
Katedra ústavného práva
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Katedra finančného práva
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných
vzťahov
Ústav európskeho práva
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného
práva
Ústav práva informačných technológii a práva
duševného vlastníctva
Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej
kultúry
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
Ústav ekonomických vied
Celkový súčet

1150
996
891
633
629
508
456
435
386
338
270
220
208
184
140
110
7554

Osobitne je dôležité, aby sa vedecko-výskumná činnosť podporovala aj u doktorandov. V
tomto roku sme tretíkrát uverejnili bodové hodnotenie vedeckej práce doktorandov. Budeme žiadať
o hodnotenie vedeckej práce aj predsedami odborových komisií.
Tabuľka č. 5: 5 najlepších doktorandov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných

Poradie
1
2
3
4
5

Doktorandi zoradení podľa počtu
bodov za publikačnú činnosť
bez ohlasov
Beleš Andrej
Hamranová Denisa
Gregor Martin
Ivančo Marek
Krajčovič Michal

Počet záznamov
publikačnej
činnosti
16
15
16
9
11
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Počet bodov
za publikačnú
činnosť
bez ohlasov
150
140
133
115
103

Tabuľka č. 6: 5 najlepších doktorandov celkovo podľa získaných bodov
Poradie

Doktorandi zoradení podľa počtu bodov

Počet bodov spolu

1
2
3
4
5

Hamranová Denisa
Beleš Andrej
Gregor Martin
Ivančo Marek
Krajčovič Michal

176
174
155
122
115

V akademickom roku 2014/2015 skončili v štandardnej dĺžke štúdia traja študenti denného
štúdia, v nadštandardnej dĺžke štúdia pokračovalo 12 študentov. V akademickom roku 2015/2016
skončili v štandardnej dĺžke denného štúdia siedmi študenti. V nadštandardnej dĺžke štúdia
pokračovali štyria. Počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, sa
v akademickom roku 2017 zvýšil len veľmi mierne na 8. Rovnako ako v predchádzajúcom
akademickom roku v nadštandardnej dĺžke štúdia pokračovali štyria doktorandi. Zdá sa, že je
definitívne pochovaná idea niektorých doktorandov, že denné doktorandské štúdium je cesta na
finančné prilepšenie si popri nejakej inej činnosti.

ak. r. 2014/2015
ak. r. 2015/2016
ak. r. 2016/2017

Počet doktorandov v dennej forme štúdia
Ukončenie v
Pokračovanie v
3. ročník
štandardnej dĺžke
nadštandardnej dĺžke
štúdia
štúdia
15
3
12
11
7
4
12
8
4

Doktorandi majú rozvrh, ktorý je spoločný pre všetky odbory – ten je v menšine. Väčšinovo
je rozvrh zostavený podľa odborov.
Skĺbenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti doktorandov si bude vyžadovať viac
aktivít na podporu rozvoja pedagogického majstrovstva, a to tak, aby tieto aktivity boli zabezpečené
v rozhodujúcej miere na fakultnej úrovni.
Dva najlepšie výstupy za katedry alebo ústavy
Katedra teórie práva a sociálnych vied
1. KASINEC, R. Občan verzus štátna moc : Justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na
odpor. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 181 s.
2. GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda : Od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Praha
: Wolters Kluwer, 2017. 320 s.
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
1. BRTKO, R. - GÁBRIŠ, T., - GREGOR, M. - KOVÁČIKOVÁ, J. - MIKL, M. - MLKVÝ, M. NEMEC, R. - PODOLEC, O. – ŠURKALA, J. Notárstvo a iné právnické profesie v historickom
vývoji. Praha : Leges, 2017. 224 s.
2. BRTKO, R. - ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V. - DUFALOVÁ, L. - GREGOR, M. LENHARTOVÁ, K. - NEMEC, J. – ŠURKALA, J. – VLADÁR, V. Procesné prostriedky a
inštitúty rímskeho a kánonického práva. Praha : Leges, 2017. 280 s.
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Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
1. ILLÝOVÁ, Z. – MALATINSKÝ, M. Dva procesy s Vojtechom Tukom. Praha : Wolters Kluwer,
2017. 184 s.
2. PODOLEC, O. Prvý slovenský parlament : snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna
činnosť. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. 455 s.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
1. VALUCH, J. – GÁBRIŠ, T. – HAMUĽÁK, O. Cyber attacks, information attacks, and
postmodern warfare. In Baltic journal of law & politics [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 1 (2017),
s. 63-89 [online].
2. VOZÁRYOVÁ, M. – BURDOVÁ, K. Slovakia. In Cross-border litigation in Europe. - ISBN
978-1-78225-676-2. - London : Hart publishing, 2017, s. 431-440.
Katedra ústavného práva
1. GIBA, M. Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 280 s.
2. ĽALÍK, T. - Tracing constitutional changes in Slovakia between 2008-2016. In: Hungarian
journal of legal studies. - Roč. 58, č. 2 (2017), s. 117-138.
Katedra správneho a environmentálneho práva
1. POWALOWSKI, A. – VRABKO, M. – MRKÝVKA, P. Selected Issues of Public Economic
Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Varšava : C.
H. Beck, 2017. 459 s.
2. HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters
Kluwer, 2017. 264 s.
Katedra finančného práva
1. KAČALJAK, M. Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku.
Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 89 s.
2. KORONCZIOVÁ, A. - KAČALJAK, M. GAAR as tax treaty override - Slovak perspective. In
Danube: law and economics review. Roč. 8, č. 3 (2017), s. 139-155.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
1. MAMOJKA, M. Legislation governing the limited liability company in the Slovak Republic current legal complexities with a focus on pertinent case law. Cracow : European association for
security, 2017. 133 s.
2. LACKO, P. Nariadenie Rím 1 : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 212 s.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
1. HAMUĽÁK, J. Legal or illegal. Právno-teoretické a aplikačné problémy nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 139 s.
2. HAMUĽÁK, Juraj (ed.) : Migrácia pracovných síl v európskom priestore. - Bratislava :
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. s. 8-25.
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Katedra občianskeho práva
1. FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. zväzok veľký komentár : všeobecná časť (§ 1 až § 122).
Žilina: Eurokódex , 2017. xx s., 1112 s. ISBN 978-80-8155-073-7.
SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M. TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný
mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017. 1112 s.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
1. BLAŽEK, R. – PROKEINOVÁ, M. How to provide a legal safe harbor for mothers of unwanted
newborn. Issues in law & medicine, roč. 32, č. 1/2017, s. 53-70.
2. STRÉMY, T. – HANGÁČOVÁ, N. VAT frauds (carousel frauds) 1. vyd., Praha : Leges , 2017,
135 s.
Ústav európskeho práva
1. BLAŽO, O. Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže - návrhy de lege ferenda. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - ISBN 978-80-7160-446-4. - S. 5-11
2. BLAŽO, O. Implementation of the EU damages directive in Central and Eastern European
countries. - Warsaw : University of Warsaw, Faculty of management press, 2017. - ISBN 978-8365402-52-3. - S. 247-262 [1,04 AH] (Textbooks and monographs).
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
1. ANDRAŠKO, J. Mutual recognition of electronic identification means under the eIDAS
Regulation and its application issues. In: AD ALTA: journal of interdisciplinary research
[elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 9-13.
2. MUNK, R. Practical problems associated with using the camera system. In: CER Comparative
European research 2017, iss. 2 [elektronický zdroj]. - London : Sciemcee publishing, 2017, s. 100103 [CD-ROM].
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
Spolupodieľanie sa na prekladoch (výstupoch) pre ostatné katedry a ústavy.
Ústav ekonomických vied
1. POLÁKOVÁ, Z. - KÚTNA ŽELONKOVÁ, I. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda
(CETA) – príležitosti pre slovenskú ekonomiku. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae. Roč. 36, č. 2 (2017), s. 260-277.
2. POLÁKOVÁ, Z. Analysis of bank sensitivity to interest rates changes. In ERAZ 2017:
Knowledge based sustainable economic development [elektronický zdroj]. Belgrade : Association
of economists and managers of the Balkans, 2017, s. 253-262 [CD-ROM].
Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry
Úlohy tohto ústavu sú pedagogické.
Najkvalitnejšie vedecké práce na PraF UK za rok 2017 na základe návrhu pre Radu kvality
PraF UK (v abecednom poradí):
BLAŽEK, R. – PROKEINOVÁ, M. How to provide a legal safe harbor for mothers of unwanted
newborn. Issues in law & medicine, roč. 32, č. 1/2017, s. 53-70;
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FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. zväzok veľký komentár : všeobecná časť (§ 1 až § 122). Žilina
: Eurokódex , 2017. xx s., 1112 s.;
GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda : Od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Praha :
Wolters Kluwer, 2017. 320 s.
GIBA, M. Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 280 s.;
HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters
Kluwer, 2017. 264 s.;
POWALOWSKI, A. – VRABKO, M. – MRKÝVKA, P. (eds.) Selected Issues of Public
Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia.
Varšava : C. H. Beck, 2017. 459 s.;
SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M. TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný
mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017. 1112 s.;
STRÉMY, T. – HANGÁČOVÁ, N. VAT frauds (carousel frauds) 1. vyd., Praha : Leges , 2017,
135 s.
Vedecká rada PraF UK:
a) berie na vedomie, že štruktúra hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte zodpovedá
štruktúre Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
obdobie rokov 2017 – 2024 (ďalej len „Zámer PraF UK“) a súčasne koreluje so štruktúrou
Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty do roku 2020 (ďalej len „Koncepcia“) a s Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity
Komenského v Bratislave,
b) k časti 2 Zámeru PraF UK, kde sú uvedené úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje
plnenie úloh s výhradami, že publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science a SCOPUS, sa zlepšila len v ostatnom roku a internacionalizáciu
spolupráce sme schopní aj zintenzívniť, limitovaná je už len finančnými prostriedkami pri finančnej
náročnosti niektorých akcií,
c) schvaľuje postup fakulty aj pri hodnotení úloh Koncepcie a v súlade so štruktúrou Koncepcie, je
podstatné vyhodnocovanie vedecko-výskumnej činnosti katedier a ústavov na samotnými katedrami
a ústavmi s cieľmi a kritériami, tak, ako sú uvedené v Koncepcii podľa jednotlivých katedier a
ústavov. Fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou kvality a vyberá najhodnotnejšie
vedecké diela na fakulte,
d) v súvislosti so Zámerom UK, Zámerom PraF UK a Koncepciou konštatuje nasledovné:
Z hľadiska Zámeru UK sa fakulty v oblasti hlavných smerov orientácie a podpory výskumu na UK
týkajú oblasti spoločenských výziev a ľudských práv a environmentálna medicína v časti ochrany
a udržateľnosti životného prostredia,
e) v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava na oblasť
spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so Zámerom UK zdôrazňuje,
aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti udržateľnosti životného prostredia a
medziodborových výskumných programov,
f) Zámer UK predpokladá vytváranie miesta excelentnej vedecko—výskumnej činnosti, pričom
uvádza potrebu zamerania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch. Vedecká
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rada PraF UK konštatuje, že publikačná činnosť fakulty za rok 2017 sa čoraz viac zhoduje so
Zámerom UK, ako aj Zámerom PraF UK v časti orientovania sa na publikovanie v renomovaných
vedeckých časopisoch, a to aj so zohľadnením osobitosti práva ako spoločenskovednej disciplíny.
Osobitne zdôrazňuje úspech v podobe karentovaných výstupov a zvýšenie počtu publikácií
registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS.
g) konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry Najvyššieho
súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v Zbierke stanovísk
Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.
h) konštatuje, že v súlade s Koncepciou sú viaceré publikačné výstupy výsledkom medzikatedrovej
alebo medziústavnej spolupráce,
i) vzala na vedomie akreditáciu nových doktorandských študijných program. Uvedené korešponduje
s cieľmi vymedzenými v Zámere PraF UK, kde cieľom fakulty je postupné získanie akreditácie na
doktorandské štúdium, ako aj na habilitačné a inauguračné konanie na všetky právnické odbory.
c) Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017
Hlasovanie č. 7:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017 a ukladá dekanovi
fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK.
Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2017 tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice a bola zaslaná všetkým členom VR PraF UK v Bratislave.
BOD 6) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Pracovné právo
v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme štúdia a schválenie odborovej
komisie a školiteľov v tomto odbore.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 – prerokovanie a schválenie doktorandského študijného
programu Pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo v dennej a externej forme
štúdia a schválenie odborovej komisie a školiteľov v tomto odbore. Uviedol, že tento návrh sa už
schvaľoval na VR PraF UK v Bratislave v roku 2017 s tým, že následne mala fakulta predložiť
žiadosť o akreditáciu. Vzhľadom k tomu, že zamýšľaný garant tohoto študijného programu (prof.
JUDr. Robert Schronk, CSc.) mal nedostatočný počet výstupov publikačnej činnosti a s vysokou
pravdepodobnosťou by nebol akceptovaný ako garant, sa so žiadosťou o akreditáciu počkalo a
uvedená žiadosť o akreditáciu sa podá bez neho, s hlavným garantom prof. JUDr. Marekom
Števčekom, PhD.
V súčasnosti fakulta už má splnené všetky náležitosti a podmienky, aby predložila žiadosť
o akreditáciu študijného programu Pracovné právo, v študijnom odbore 3.4.6. pracovné právo.
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Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať so súhlasom členov
VR PraF UK ako o celku (pozostávajúceho zo študijného programu, vrátane informačných listov
predmetov, členov odborovej komisie, školiteľov).
Všetky podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané aj
elektronicky dňa 04.05.2018.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila doktorandské študijné programy Pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6.
pracovné právo v dennej a externej forme štúdia, zloženie odborovej komisie v odbore
pracovné právo a školiteľov pôsobiacich v týchto študijných programoch:
Školitelia:
- profesori:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
- docenti:
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Členovia odborovej komisie:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. .
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
JUDr. Mária Nováková, PhD.
BOD 7) 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,
c) školiteľov v doktorandských študijných programoch,
d) zmeny školiteľa v doktorandskom študijnom programe,
e) informačné listy v študijnom programe občianske právo v dennej a externej forme štúdia,
študijný odbor občianske právo, v III. stupni štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7), podbod a), b), c), d), e) a uviedol, že predkladá tento
návrh s doplnením Mgr. Jany Šmelkovej, PhD., medzi členov skúšobných komisií, osôb
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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 ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok
= študijný predmet: Ústavné právo
Interný predseda komisie:
- doc. JUDr. Marián Giba, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
= študijný predmet: Európske právo
Interní členovia komisií:
- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Ústav európskeho práva
- JUDr. Hana Kováčiková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva
- JUDr. Mária Patakyová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva
- JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva
= študijný predmet: Pracovné právo
Interný člen komisie:
- Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
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. Marián Giba, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
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fakulta, Ústav európskeho práva

-

Externí predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
Balog Boris, doc., JUDr., PhD. – Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Turošík Michal, doc., Dr.iur., JUDr., Ing., PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta
Jáger Róbert, doc., JUDr., PhDr., PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta
Šošková Ivana, doc., JUDr., PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta
Šturma Pavel, prof., JUDr., DrSc. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
Bělohlávek Alexander, prof., prof.zw., Dr. et Mgr., Ing. (oec) – Advokátní kancelář
Alexandra Bělohlávka, Praha
Saxonberg Steven, prof., PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
sociálnych a ekonomických vied
Kohajda Michael, doc., JUDr., PhD. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
Šmid Marek, prof., doc. JUDr., PhD. - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Klučka Ján, prof., JUDr., CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická
fakulta
Jánošíková Martina, doc., JUDr., PhD. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta
Frumarová Kateřina, doc., JUDr., PhD., - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická
fakulta

Interní členovia komisií:
- JUDr. Lívia Trellová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva
- JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav európskeho práva
- Mgr. Jana Šmelková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva
Externí členovia komisií:
- Križan Viktor, JUDr., PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
- Bulla Martin, JUDr., PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
- Ďurica Milan, JUDr., PhD., LL.M. – odborník z praxe
- Repáková Svatušková Zuzana, JUDr., PhD. - Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky
- Kozák Peter, JUDr., PhD., - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
- Schweigl Johan, JUDr., Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta,
Katedra finančního práva a národního hospodářství, ČR
- Janovec, Michal, JUDr., Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta,
Katedra finančního práva a národního hospodářství, ČR
- Czudek, Damian, Dr., Mgr., Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta,
Katedra finančního práva a národního hospodářství, ČR
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c) školiteľov v doktorandských študijných programoch:
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
- doc. JUDr. Marián Giba, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta
- doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta
- doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Právnická fakulta
d) zmenu školiteľa v doktorandskom študijnom programe:
študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Doktorand: Mgr. Ondrej Ružička
Ročník, forma štúdia: 1. roč., denná forma
Téma dizertačnej práce: Legitimita prijatia Ústavy SR (pôvodná ústavodarná moc v roku
1992)
pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
nový školiteľ: doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
e) informačné listy výberových predmetov v študijnom programe občianske právo v dennej
a externej forme štúdia, študijný odbor občianske právo, v III. stupni štúdia:
Názvy predmetov:
- „Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho
súdu pre ľudské práva“,
- „Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných
mimosporových veciach“,
- „ Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese“.

BOD 8) Informácia dekana
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných členov VR PraF
UK:
-

o nasledujúcom termíne riadneho zasadnutia VR PraF UK v Bratislave, ktoré sa bude
konať dňa 26.06.2018 (utorok) o 14.00 hod.,
pôvodný termín zasadnutia bol stanovený na 28.06.2018, na ktorom bola naplánovaná
aj inauguračná prednáška doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc.; vzhľadom k tomu, že
by sa nepodarilo zabezpečiť uznášaniaschopnosť inauguračnej komisie, bol termín
zasadnutia VR PraF UK preložený.
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BOD 9) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
BOD 10) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 16.15 hod.

V Bratislave dňa 14.05.2018.

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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