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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 19. septembra 2019. 

 

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

Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 19.09.2019 od 14.00 hod.    

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 52 

 

Prítomní:        40  členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    12  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. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam  

konaného v termíne od 24.06.2019 do 27.06.2019 vo veci schválenia: 

 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty, Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, v odbore 

3.4.4. správne právo, 

 

- návrhu na doplnenie externých členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo 

všetkých stupňoch štúdia: 

=  doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika       v Košiciach, 

Právnická fakulta, 

=  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., Paneurópska vysoká škola, Fakulty práva, Bratislava, 

=  JUDr. Veronika Užáková, PhD., Všeobecná úverová banka, Bratislava. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Milan Hodás, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,  v odbore   ústavné 

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

– schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

4. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam  

konaného v termíne od 14.08.2019 do 20.08.2019 vo veci schválenia: 

 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy   

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu  

docent, JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD,  z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
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fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, v odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo,  

 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

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

trestné právo, 

 

- návrhu na doplnenie externých členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo 

všetkých stupňoch štúdia: 

=  doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.,  - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

verejnej správy, 

=  JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, 

=  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Peter Lukáčka, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho 

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

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.)  – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

6. Konanie na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.)   – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

7. Iné návrhy na schválenie: 

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

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

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

c) školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

d) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

8. Informácia dekana. 

9. Rôzne. 

10. Záver 
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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. z 52 členov bolo prítomných 38 

členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

Na rokovanie VR PraF UK sa dostavili počas informácie predsedu VR PraF UK o bode dva 

programu zasadnutia (výsledok hlasovania per rollam z júna 2019) ďalší členovia VR PraF UK a to 

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a JUDr. Peter Hulla.  

 

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

 

- JUDr. Tomáš Borec 

- Mgr. Gábor Gál 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- doc. JUDr. Marian Giba, PhD. 

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

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

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s programom zasadnutia 

a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie, či zmenu  programu. 

Žiadne návrhy na doplnenie, či zmenu programu neboli a tak dal predseda VR PraF UK 

o predloženom programe hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           38 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 19.09.2019. 
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Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, PhD. Iné 

návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas 

 

Návrh  bol   prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržal: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (navrhovaný skrutátor). 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 19.09.2019 doc. JUDr. Ing. 

Ondreja Blaža, PhD., a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.  

 

 

BOD 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam   

konaného v termíne od 24.06.2019 do 27.06.2019 vo veci schválenia: 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty, Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, v odbore 

3.4.4. správne právo, 

- návrhu na doplnenie externých členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo 

všetkých stupňoch štúdia: 

=  doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika       v Košiciach, 

Právnická fakulta, 

=  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., Paneurópska vysoká škola, Fakulty práva, Bratislava, 

=  JUDr. Veronika Užáková, PhD., Všeobecná úverová banka, Bratislava. 

  

Predseda VR PraF UK  otvroril tento bol programu  a oboznámil prítomných čenov VR 

PraF UK v Bratislave s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam, ktoré ktoré vyhlásil dňa 

24.06.2019, v termíne od 24.06.2019 do 27.06.2019:   

 

                                         Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

                        Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

                                                                         Protokol 

o výsledku hlasovania per rollam 
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Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 24.06.2019 predsedom 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa 

24.06.2019 do dňa 27.06.2019 (deň ukončenia hlasovania 27.06.2019). 

 

Dňa 28.06.2019 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo, 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 24.06.2019 do 27.06.2019,  doc. Mgr. Jána 

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

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             42      

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    1 

 

2.  Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  v habilitačnom 

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD.,   z Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančního 

práva, v odbore 3.4.4. správne právo, predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

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

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

Členovia:    

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.   

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

              

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.  

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 
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doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Administratívnoprávne aspekty starostlivosti o vody. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             41      

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila externých členov 

skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo všetkých stupňoch štúdia: 

- doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Právnická fakulta, 

-  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.,  - Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Bratislava, 

- JUDr. Veronika Užáková, PhD., - Všeobecná úverová banka, Bratislava. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):              42      

Za návrh hlasovalo:                       40 

Proti návrhu hlasovalo:                   2 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

  

Skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., potvrdili 

výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 28.06.2019. 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal dňa 28.06.2019 a následne sa 

zaslal  elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 02.07.2019.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil prof. JUDr. 

Mojmír Mamojka, PhD., ktorý uviedol, že pri schvaľovaní externých členov skúšobných komisií, 

soôb oprávnených skúšať vo všetkých stupňoch štúdia hlasoval proti návrhu. Hlasovanie 

odôvodnil tým, že si nevie predstaviť spoluprácu  v akejkoľvek forme s prof. JUDr. Pavlom 

Kubíčkom, CSc. 
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Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak  predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto 

bode programu. 

 

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

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

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

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

 

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

docent JUDr. Milanovi Hodásovi, PhD. v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). Potom v mene predsedu habilitačnej 

komisie, prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR 

PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Milana Hodása, PhD.,  

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

odbor 3.4.3.) , zo dňa 04.09.2019. 

 

Predseda:       

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.   

Uznávaný odborník z oblasti Ústavného práva  

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.     

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

 

Oponenti: 

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

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

ČR 

 

prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw. UL 

Pracovisko: Univerzita Lodž, Fakulta práva a administratívy, Lodž, Poľsko 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Vplyv Európskej únie na ústavný systém členského štátu Európskej únie. 

 

Téma habilitačnej práce: 

Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska 

legislatívnej techniky a normotvorných procesov. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej 

komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. 
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Milana Hodása, PhD., zo dňa 04.09.2019. Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho 

prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 

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

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

Hodásovi, PhD., v študijnom odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Milanovi Hodásovi,  

PhD., vyzdvihol vysokú úroveň jeho habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, na 

ktorých bol prítomný, jeho výbornú znalosť problematiky, jeho kvality tak vo vedeckej ako aj 

pedagogickej oblasti, pričom čo sa týka publikačnej činnosti habilitanta, vysoko prekračuje 

stanovené kritérium (spĺňa fakultné kritérium na publikačnú činnosť kladené pri konaní na 

vymenovanie za profesora). 

Potom predseda VR PraF UK vyzval predsedu habilitačnej komisie v tomto konaní, prof. 

JUDr. Jána Sváka, DrSc., aby zhodnotil priebeh habilitačnej prednášky a obhajoby. Predseda 

habilitačnej komisie potvrdil slová predsedu VR PraF UK a taktiež vyzval na podporu konania.   

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto 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 informoval predseda VR PraF UK. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     52 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- 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 zúčastnili: Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a JUDr. Peter Hulla.  

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Milanovi Hodásovi, PhD., v odbore ústavné 

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

3.4.3.).   
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BOD 4) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam  

konaného v termíne od 14.08.2019 do 20.08.2019 vo veci schválenia: 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD,  z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, v odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo,  

 

- návrhu na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

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

trestné právo, 

 

- návrhu na doplnenie externých členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo 

všetkých stupňoch štúdia: 

=  doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.,  - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

verejnej správy, 

=  JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, 

=  JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Predseda VR PraF UK  otvroril tento bol programu  a oboznámil prítomných čenov VR 

PraF UK v Bratislave s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam, ktoré vyhlásil dňa 

14.08.2019, v termíne od 14.08.2019 do 20.08.2019:   

 

                                         Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

                        Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

                                                                         Protokol 

o výsledku hlasovania per rollam 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 14.08.2019 predsedom 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa 

14.08.2019 do dňa 20.08.2019 (deň ukončenia hlasovania 20.08.2019). 

 

Dňa 21.08.2019 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., a doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo, 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 14.08.2019 do 20.08.2019  doc. Mgr. Jána Škrobáka, 

PhD. a  doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.  

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  
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Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             42      

 

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    1 

 

2.  Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  v habilitačnom 

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD.,    z Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárského práva, v odbore 

3.4.10. obchodné a finančné právo, predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

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

Ústavný súd Slovenskej republiky 

    

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. 

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD. 

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

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.   

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

              

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Dualizmus zodpovednosti podľa noriem obchodného práva a trestného práva. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí SR v kontexte výkonu 

funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    
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(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             41      

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  v habilitačnom 

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD.,    z Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 

3.4.10. obchodné a finančné právo, predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.    

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

 

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim. prof. 

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

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

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

       

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.  

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

 

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Prejavy zlyhávania právneho štátu v trestnom konaní. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             42      

 

Za návrh hlasovalo:                       42 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 
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Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

4. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila externých  členov 

skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať vo všetkých stupňoch štúdia: 

- doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.,  - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Fakulta verejnej správy, 

- JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, 

- JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                                    52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):             42      

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   1 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

Skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., potvrdili 

výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 21.08.2019. 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal dňa 21.08.2019 a následne sa 

zaslal  elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 21.08.2019.  

Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak ukončil rokovanie o tomto bode programu. 

 

 

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

Lukáčka,  PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného 

práva a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

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

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

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

docent JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Potom v mene predsedu 

habilitačnej komisie v tomto konaní, prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., predniesol návrh  a 

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

Petra Lukáčku, PhD., v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), zo dňa 16.09.2019. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

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

Ústavný súd Slovenskej republiky 
    

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. 

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD. 

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

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.   

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

              

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Dualizmus zodpovednosti podľa noriem obchodného práva a trestného práva. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v 

kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 

Predseda VR PraF UK vyzval habilitanta, JUDr. Petra Lukáčku, PhD., aby opustil počas 

rokovania o tomoto bode programu zasadaciu miestnosť, čo sa aj stalo. 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej 

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

Lukáčku, PhD., zo dňa 16.09.2019. 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. Petrovi 

Lukáčkovi, PhD. v študijnom odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF 

UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Petrovi Lukáčkovi,   

PhD., vyzdvihol vysokú úroveň jeho habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, na 

ktorých bol prítomný a  vyzval predsedu habilitačnej komisie v tomto konaní, prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., aby zhodnotil habilitačnú prednášku, obhajobu habilitačnej práce a uchádzača 

samotného. 

Predseda habilitačnej komisie, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že bude stručný, 

zhodnotil habilitanta slovami: skromný, uvážlivý, pedantný a zodpovedný. Taktiež vyzval na 

poporu pre udelenie titulu docent habilitantovi. 

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne 
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zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, 

informoval predseda VR PraF UK. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     52 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              1 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil habilitant JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

 

Uznesenie č. 4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD., v odbore obchodné 

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

odbor 3.4.10.).   

 

Bod 6) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,   

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. z Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva. Následne predstavil  inaugurantku, v 

krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. 

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora 

(inauguračné konanie) a podporil toto konanie. 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a  tak uzatvoril rokovanie o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať. 
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Hlasovanie č. 5: 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  2 hlasy         

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržali: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (navrhovaný predseda inauguračnej komisie 

v tomto konaní) a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (navrhovaný oponent v tomto konaní) 

z dôvodu, aby nehlasovali sami za seba. 

 

Na hlasovaní nebol prítomný: JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  

 

Uznesenie č. 5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. PhDr. 

Luciu Mokrú, PhD, z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu 

európskeho práva, v  odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor, 3.4.8.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

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

       

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.  

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

 

prof. Sara Tonolo, PhD.  

Pracovisko: Universitá degli Studi di Trieste, Terst,  Taliansko 

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

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

 

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

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

 

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. 

Pracovisko: významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 
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Téma inauguračnej prednášky:  

Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti 

medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.  

 

BOD 7)  Iné návrhy na schválenie: 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

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

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch, 

d) zmeny školiteľov v doktorandských študijných  programoch.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7), podbod a), b), c), d) 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. 6:   

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

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

 

Uznesenie č. 6:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila: 

 

e) 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. Jozef Valuch, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 

- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

- doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD., -  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

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

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

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

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied. 
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Interný  člen  komisií: 

 

- JUDr. Eduard Kukan - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

f) doplnenie predsedov  skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné 

 

Interný predseda komisií: 

- doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

 

Interný člen komisií: 

- JUDr. Eduard Kukan - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

 

= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné 

 

Interný predseda komisií: 

- doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

 

Interný člen komisií: 

- JUDr. Eduard Kukan - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

 

= študijný predmet:  Dejiny štátu a práva 

 

Interní predsedovia komisií: 

- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

- doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

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

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 

= študijný predmet: Teória štátu a práva 

 

Interný predseda komisií: 

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

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied. 

 

g) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

=  teória a dejiny štátu a práva 
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- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied, 

- doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 

- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 

=  medzinárodné právo 

- doc. JUDr. Jozef Valuch, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. 

 

h) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

             Študijný odbor: právo  

             Študijný program: občianske právo 

              Doktorand: Mgr. Richard Straka 

              Forma štúdia: denná 

              Ročník: Tretí 

              Téma DP: Princípy sporového procesu. 

              Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

              Nová školiteľka: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

              Študijný odbor: právo  

              Študijný program: medzinárodné právo 

              Doktorand: Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová 

              Forma štúdia: denná 

              Ročník: štvrtý (1. rok nadštandardnej dĺžky štúdia) 

              Téma DP: Zločiny proti ľudskosti. 

              Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

              Nová školiteľka: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

 

BOD 8)   Informácia dekana. 

 

            Dekan fakulty v krátkosti informoval prítomných, že fakulta je úspešná v počte študentov 

prihlásených na bakalársky študijný program napriek tomu, že štúdium na fakulte je náročné.  

Uviedol, že k dnešnému dňu bolo zapísaných na dennú formu štúdia 606 študentov a na externú 

formu štúdia 87 študentov a tieto čísla ešte nie sú konečné. 

 Ďalej informoval, že do tretieho ročníka reformovaného bakalárskeho študijného programu 

prešlo 203 študentov, z celkového počtu 410 pôvodne zapísaných študentov do prvého ročníka 

tohoto štúdia.   

 Dekan potvrdil, že fakulta sa neustále snaží zvyšovať kvalitu poskytovaného štúdia vo 

všetkých študijných programoch a formách štúdia. 
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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 14.45 hod.  

 

V Bratislave dňa  19.09.2019. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


