Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 09. septembra 2021 od 09.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50
Prítomní:

39 členov VR PraF UK

Neprítomní:

11 členov VR PraF UK

-

údaje pred prestávkou, údaje po prestávke sú uvedené v príslušnej časti zápisnice.

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – inauguračná
prednáška.
3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Nováková, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
5. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián Giba,
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 predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej
komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky.
6. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného
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konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie návrhu na
vymenovanie za profesora.
7. Prestávka – pokračovanie od 14.00 hod.
8. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) –
inauguračná prednáška.
9. Informácia dekana.
10. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie
návrhu na vymenovanie za profesora.
11. Rôzne.
12. Záver.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR
PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Dr. iur. JUDr.
Ing. Michala Turošíka, PhD.
Prodekan pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a predseda VR PraF UK skontroloval
účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Dr. iur.
JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF
UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na
zasadnutí VR PraF UK:
- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie
a traja oponenti,
- bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 50
členov bolo prítomných 37 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Pred inauguračnou prednáškou doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. sa prihlásil
člen VR PraF UK doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. a počas inauguračnej prednášky doc. Dr. iur.
JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. sa pripojil na zasadnutie ďalší člen VR PraF UK, Dr. h. c.
mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (spolu počet prítomných 39).
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Na inauguračnej prednáške doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. bol prítomný aj
tlmočník do anglického jazyka, Mgr. Miroslav Zumrík, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta
Štúra SAV. Jeho účasť na inauguračnej prednáške skontroloval prodekan pre vedu prof. Strémy a
predseda VR PraF UK.
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri niektorých hlasovaniach nižší, než počet
prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK
nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť.
Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na
hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom
k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF
UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok
jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný.
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.

-

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:
JUDr. Jozef Andraško, PhD.
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D

-

Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:
JUDr. Tomáš Borec
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovaká, PhD.
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie
či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prodekana
PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. Všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli
tajné).
Následne dal predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých
skrutátoroch hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
3

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK a 1 hlas za elektronický systém zaznamenal až po
ústnom ukončení hlasovania a vyhlásení jeho výsledkov (z 37 prítomných ).

Uznesenie č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program
svojho zasadnutia konaného dňa 09.09.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK a 1 hlas za elektronický systém zaznamenal až po
ústnom ukončení hlasovania a vyhlásení jeho výsledkov (z 37 prítomných ).
.Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za
skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 09.09.2021 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.
a prodekana doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 09.09.2021
sú realizované ako tajné.

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra
dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, prítomných hostí a inauguranta.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Matúšovi Nemcovi, PhD.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michala Turošíka, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej
komisie a oponentov.
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Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., O.Univ.-Prof. DDr. Johannes
Michael Rainer, prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.,
prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. konštatoval, že
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK a PraF
UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej
komisie zo dňa 26.08.2021 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal
Turošík, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie.
Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom konaní
a vykonať inauguračnú prednášku na tému: „Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?“
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 09.09.2021 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala
Turošíka, PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Bol pojem záväzok
historickou zásluhou Rimanov? “ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej
prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurant, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., pozdravil prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant na úvod skonštatoval, že hlavným cieľom jeho prednášky je poukázať na
osobitný počin rímskych právnikov pri definícii záväzku. O historickej zásluhe Rimanov pri tvorbe
koncepcie záväzku písali vo svoje medzigeneračnej učebnici bývalý rektor UK prof. Karol Rebro
a bývalý dekan PraF UK prof. Peter Blaho. Inauguračná prednáška sa tak odrazila od ich
konštatácie a smerovala k etapizácii vývoja záväzkov v rímskom práve, aby tak zdôraznila
špecifickosť rímskej právnej úpravy, a z toho odvodila historicky významnú zásluhu o ktorej sa
zmienili vyššie spomenutí romanisti.
Následne inaugurant zdôraznil, že samotný vývoj pojmu záväzok bol dhotrvajúci a nie je
možné ho priradiť ku konkrétnemu obdobiu vývoja rímskeho práva. Aj z tohto dôvodu je potrebné
sledovať jednotlivé kroky etapizácie genézy obligácie. Podobne ako v germánskom či gréckom
práve v archaickom období sa právo zaoberalo primárne potrebami vyvstávajúcimi zo života
patriarchálnej spoločnosti v rodinných jednotkách pod vedením patra familias. Samotná záväznosť
sa podľa inauguranta vygenerovala ako dôsledok protiprávneho konania subjektu práva voči inej
osobe. Poškodený tu vďaka slabej prípadne žiadnej intervencii zo strany štátu saturoval takúto
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situáciu uplatnením osobnej pomsty, ktorá mohla skončiť až smrťou delikventa. Isté zmiernenia
tohto stavu priniesla talionizácia a neskôr zbierka obyčajového práva Lex duodecim tabularum. Aj
na podklade jej ustanovení, dnes vieme konštatovať, že delikvent, poškodený ale aj štát
intervenoval s cieľom zmierniť následky protiprávneho konania tak, aby pomsta bola nahradená
osobným područím (manus iniectio) s možnosťou vykúpenia, ale najmä dohodou dotknutých strán.
Táto koncepcia sa mohla uplatniť ako istá forma nátlaku nielen pri protiprávnych úkonoch, ale
začala sa využívať aj pri zaväzovacích úkonoch, ktoré vznikali na základe dohody. Na podklade
tejto koncepcie vyvinuli definície pojmu záväzok, ktoré nájdeme v justiniánskej kodifikácii.
Na záver inaugurant predstavil východiská, ktoré bolo možné prijať na základe uvedenej
etapizácie genézy rímskeho záväzku. Podotkol, že význam právnej úpravy záväzkového práva sa
prejavil nielen v samotnej definícii pojmu záväzok, ale aj schopnosti rozpracovať ho až do značnej
miery všeobecnosti, systematizovať inštitúty záväzkového práva a v konečnom dôsledku ponúknuť
takú právnu úpravu, ktorá nemala svojou kvalitou obdobu nielen u súdobých národov ale ani
v ďalších storočiach vývoja práva a právnej vedy.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou žiadateľ preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne objasniť neľahkú problematiku vývoja rímskych obligácii.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš
Nemec, PhD. otvoril diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili:
-

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
O.Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer, z Paris Lodron Universität Salzburg,
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Rakúsko,
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Inaugurant odpovedal na položené otázky postupne, ako mu boli položené diskutujúcimi
a reagoval na ich pripomienky.
Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a
vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof.
JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. vo svojich
oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzača,
jeho doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. vo svojom oponentskom posudku zhodnotil jednotlivé
stránky odborného profilu inauguranta, jeho pedagogickú aj vedeckú činnosť predovšetkým v
medzinárodnom rozmere. Vyzdvihol, že inaugurant sa orientuje na problematiku rímskeho
záväzkového práva aj v moderných právnych poriadkoch. Poukázal tiež na jeho publikačnú činnosť
a vysokú mieru odbornej spôsobilosti, o čom svedčia pravidelné účasti na vedeckých konferenciách
a členstvo v redakčných radách odborných časopisov.
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Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., sa taktiež vyjadril k inaugurantovmu profilu ako
vyštudovaného právnika s dôkladnou jazykovou prípravou, zdôraznil aj jeho ďalšie individuálne
pedagogické a manažérske vzdelávanie. Osobitne vyzdvihol intenzívne kontakty inauguranta s
odborníkmi v zahraničí, ktoré sa premietli na množstve prednášok na zahraničných univerzitách,
publikácií v zahraničných odborných časopisoch alebo do monografických romanistických prác
publikovaných nemeckým nakladateľstvom. Poukázal nielen na jeho pedagogickú a vedeckú prácu,
ale tiež na organizačnú činnosť a riadiace schopnosti, ktoré uplatňuje vo funkcii dekana Právnickej
fakulty.
Prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. vo svojom oponentskom posudku zdôraznil,
že mal možnosť osobne sledovať odborný rast inauguranta. Poukázal na jeho komplexnú
pedagogickú činnosť, ktorá zahŕňa nielen vedenie prednášok, seminárov a konzultácií vo všetkých
stupňoch štúdia, ale aj vedenie a oponovanie záverečných prác. Ďalej vyzdvihol jeho prirodzený
pedagogický a rétorický talent a schopnosť jednoducho, no pritom vedecky a exaktne prezentovať
rôzne teoreticko-právne témy. Prof. Brtko dáva do pozornosti vysokú úroveň publikačných
výstupov inauguranta aj medzinárodný rozmer jeho vedeckých a odborných aktivít, o čom
vypovedá i spolupráca s mnohými erudovanými zahraničnými akademikmi.
Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. za profesora v odbore teória
a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.2.).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
vyzval inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom.
Inaugurant, doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., poďakoval oponentom za
pozitívne posudky, za pochvalné slová od oponentov na jeho adresu tak v posudkoch, ako aj pri
prezentácii ich oponentských posudkov. Tieto slová sa inauguranta kladne dotkli, lebo oponenti
predniesli pozitívne slová, ktoré by chcel počuť každý vedecký pracovník, predovšetkým preto, že
boli vyslovené takými rešpektovanými osobnosťami. Inaugurant veľmi ocenil hodnotenie
oponentov na svoju adresu a ešte raz im poďakoval.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. otvoril diskusiu
k oponentským posudkom, do ktorej sa prihlásil O.Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer,
z Paris Lodron Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Rakúsko.
Inaugurant doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD reagoval na jeho slová, veľmi sa
mu poďakoval a uviedol, že korene jeho medzinárodného pôsobenia boli práve na univerzite
v Salzburgu, kde ho veľmi prof. Johannes Michael Rainer podporoval a motivoval, aby sa jeho
domáce a medzinárodné pôsobenie rozvíjalo a išlo vpred.
Po skončení diskusie predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
podporil návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva
a vyzval členov VR PraF UK na jeho podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej
prednášky.
Potom vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR
PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo
zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva
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školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
- hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.
BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Lenke Freel, PhD. v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a
inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre
vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie
prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF
UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanky v odbore pracovné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), zo
dňa 26.08.2021.
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Plzeň, ČR
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Téma habilitačnej prednášky:
Problematické otázky vzdelávania a podmienok zamestnávania zdravotníckych pracovníkov.
Téma habilitačnej práce:
Zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov;
pracovníkov v Slovenskej republike.

podmienky

zamestnávania

zdravotníckych

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o
výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky
a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Lenky Freel, PhD., zo dňa 26.08.2021. 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 vedeckopedagogického titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD., v študijnom odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), ktorý ho predložil
na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej
komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že
habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bola brilantná a zaujímavá, bolo mu cťou byť
predsedom habilitačnej komisie a taktiež požiadal o podporu konania.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o
výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a
vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

50
37

35
35
0
0

Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlas
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Hlasovania sa už zúčastnili: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. a Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír
Mamojka, CSc.
Nehlasovali: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorí
sa zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
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Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK .
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Nováková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Márii Novákovej, PhD. v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a
inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre
vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie
prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF
UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanky v odbore pracovné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), zo
dňa 26.08.2021.
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
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Téma habilitačnej prednášky:
Aspekty expozície duálnej úpravy výkonu zdravotníckeho povolania na výučbových pracoviskách.
Téma habilitačnej práce:
Zdravotnícki pracovníci univerzitných pracovísk.
Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o
výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky
a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Márie Novákovej, PhD., zo dňa 26.08.2021. 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 vedeckopedagogického titulu docent JUDr. Márii Novákovej, PhD., v študijnom odbore pracovné právo
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), ktorý ho
predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh, pozná habilitantku ešte zo svojich
študentských čias, bola jeho vyučujúca, ktorá ho motivovala k ďalšiemu štúdiu a povedal aj
motivačnú príhodu, ktorú s ňou zažil.
Potom vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby sa
vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že mu bolo cťou byť predsedom habilitačnej komisie
v tomto konaní a to aj z osobných dôvodov, pretože habiltantka bola jeho pedagogička počas štúdia
a zaujala ho aj téma habilitačnej prednášky z hľadiska jeho terajšieho pôsobenia (rektor Univerzity
Komenského v Bratislave). Vysoko vyzdvihol habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce
habilitantky, ktorá preukázala svoju pedagogickú spôsobilosť a erudovanosť. Následne vyzval na
podporu konania.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o
výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a
vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 4:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

35
35
0
0

Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlas
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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50
37

Nehlasovali: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorí
sa zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Márii Novákovej, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent.
BOD 5 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián
Giba, 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 predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov
inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za
profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a vyzval na podporu konania.
Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr.
Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho
vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Marián Giba, PhD. splnil kritériá
pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na podporu konania.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorí
sa zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
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Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. JUDr. Marián Giba,
PhD.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK (z 36 prítomných – doc. Giba sa nepočíta).
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. Mariána
Gibu, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného
práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.3.):
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Profesor ústavného práva, významná autorita v odbore ústavné právo, Bratislava, SR
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR; Najvyšší správny súd Českej
republiky, Brno, ČR
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Finančná ústava Slovenska.

BOD 6 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra
dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie návrhu na vymenovanie
za profesora.
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Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 6) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., v
odbore teoória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.2.).

Predseda:
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
O.Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer
Pracovisko: Paris Lodron Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät, AT
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Matúša Nemca,
PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE
hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.,
členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., O.Univ.-Prof. DDr.
Johannes Michael Rainer, prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.,
oponenti: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.,
prof. doc.PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc..

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 09.09.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF
UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na
získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní
dňa 26.08.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
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uchádzača doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., uskutočnenej dňa 09.09.2021, na
tému „Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?“, inauguračná komisia odporúča
schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a
práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)“.
Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami
hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie
a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných
členov a oponentov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných
hlasov: 0.
Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania, vysoko ocenil inauguračnú
prednášku, vyzdvihol vedecké a pedagogické kvality inauguranta s tým, že by privítal takéhoto
erudovaného pedagóga aj na PraF UK.
Následne otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, akurát
inaugurant oznámil, že ako člen VR PraF UK sa tohto hlasovania z pochopiteľných dôvodov
nezúčastní..
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK opätovne
podporili toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za
profesora (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov
UK a PraF UK, uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR PraF UK
môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.
Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK
dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku
hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 6:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 50
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 38
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

35
35
0
0

Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert
Brtko, CSc., ktorí sa pripojili po zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov.
Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD.
Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK (z 38 prítomných – doc. Turošík sa nepočíta).
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka,
PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a
práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) návrh na vymenovanie za profesora.
Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantovi, ktorý sa poďakoval
členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie, oponentom a taktiež pánovi dekanovi doc.
JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., že mu bolo umožnené uskutočniťinauguračné konanie na pôde
PraF UK, veľmi si to váži a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi, ku gratulácii sa postupne pridávali aj
ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške.
Následne predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode programu a vyhlásil od
11.55 hod. do 14.00 hod. prestávku.

Zasadnutie VR PraF UK dňa 09.09.2021 pokračovalo od 14.00 hod.
Nahrávanie odpoludňajšieho zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním
prezencie členov VR PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní
doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
Prodekan pre vedu prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. a predseda VR PraF UK skontrolovali
účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr.
Juraja Hamuľáka, PhD. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK
konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. konštatoval, že na
zasadnutí VR PraF UK:
- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie, dvaja
oponenti; neprítomný (ospravedlnený): prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.,
- bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 50
členov bolo prítomných 36 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
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Pred začiatkom inauguračnej prednášky doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., sa prihlásili na
zasadnutie ďalší členovia VR PraF UK: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. JUDr. Ondrej
Laciak, PhD. a doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. (spolu počet prítomných 39).
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.

-

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D

-

Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:
JUDr. Tomáš Borec
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Dr.h.c. mult. Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

Bod 8) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a inauguranta.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Juraja
Hamuľáka, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej komisie
a oponentov.
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr., Jan Pichrt Ph.D., prof. JUDr. Petr Hůrka,
Ph.D..
Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr., Věra Štangová, CSc.
Neprítomný oponent na inauguračnej prednáške: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
(ospravedlnený).
.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marek Števček, PhD. konštatoval, že
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK
a PraF UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska
inauguračnej komisie zo dňa 06.09.2021 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc.
JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá
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podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil
pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Vysielanie
zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 09.09.2021 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda inauguračnej komisie predstavil uchádzača, jeho
pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.,
aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Vysielanie zamestnancov v rámci
voľného pohybu služieb v Európskej únii“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie
inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Inaugurant, doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,
prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant v úvode prednášky vymedzil, že sa bude venovať téme, ktorá z hľadiska
rozmanitosti právnej úpravy tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni národných legislatív predstavuje
veľmi zložitý komplex, ktorý prináša veľké množstvo otázok a aplikačných problémov. Inaugant
postupne objasnil problematiku právnej regulácie vysielania zamestnancov a zdôraznil jej
mimoriadny význam pre trh práce v prostredí EÚ. .
Tému vysielania zamestnancov vymedzil vo všeobecnosti inaugurant ako veľmi aktuálny
problém aplikačnej praxe, pričom poukázal na pohnútky „normotvorcu“ pri zavádzaní zmien v
doterajšej právnej úprave. Poukázal na nejednotnosť a roztrieštenosť právnej úpravy, ktorá
spôsobuje výkladové problémy. Vzhľadom na aktuálnosť právnej úpravy, ktorá je do značnej miery
determinovaná judikatúrou Súdneho dvora EÚ konštatoval nejednotnosť terminológie a taktiež
jazykovú rozdielnosť v ponímaní základného pojmoslovia.
Inaugurant formuloval dopady európskej legislatívy na „domácu“ právnu úpravu, pričom
postupne definoval základné mantinely uvedenej problematiky z pohľadu vysielania zamestnancov
na územie a z územia Slovenskej republiky. Popri tom vymedzil svoje vnímanie danej problematiky
z pohľadu zamestnancov i zamestnávateľov.
V rámci vlastných praktických poznatkov predostrel kritický pohľad na dopady zavedených
zmien a konštatoval, že na jednej strane došlo k relatívnemu postupnému odbúravaniu znakov
sociálneho dumpingu, ale na druhej strane došlo k zásadnému obmedzeniu konkurencieschopnosti
zamestnávateľov z krajín strednej a východnej Európy v rámci vnútorného trhu EÚ.
V ďalšej časti prednášky, ktorá sa týkala analýzy Rozsudku súdneho dvora EÚ (vec
C-815/18) inaugurant poukázal na závery rozhodnutia súdu predovšetkým vo väzbe na veľmi
diskutovaný právny režim nadnárodného poskytovania služieb v odvetví cestnej dopravy a jeho
možné dopady pre celkové vnímanie skúmanej problematiky.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne prezentovať problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu vysielania
zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii.
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Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marek
Števček, PhD. otvoril diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili:
-

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univezity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univezity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univezity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., z Univezity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty.

Inaugurant postupne odpovedal na položené otázky a reagoval na ich pripomienky.
Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a
vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. a prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vo svojich oponentských
posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzača a jeho
doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.
Prítomné oponentky, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a prof. JUDr. Věra Štangová,
CSc. prezentovali svoje posudky a za neprítomného – ospravedlneného oponenta prof. JUDr. Ivo
Teleca, CSc., prečítal jeho oponentský posudok predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marek
Števček, PhD.
Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. vo svojom posudku zdôraznila že docent
Hamuľák vo všetkých skúmaných atribútoch spĺňa požadované požiadavky a predpoklady na
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor. Konštatovala, že vo vzťahu k pedagogickému
pôsobeniu docent Hamuľák patri na svojom pracovisku k obľúbeným pedagógom a je pozitívne
vnímaný študentmi najmä z dôvodu prepájania teórie s praxou. Vyzdvihla, že doc. Hamuľák sa vo
vzťahu k vedeckej činnosti venuje rôznym okruhom pracovnoprávnej problematiky, o čom svedčí
aj jeho publikačná, ale aj grantová činnosť. Pozitívne hodnotila aj činnosti, ktoré vyvíja doc.
Hamuľák vo vzťahu k odbornej praxi, v rámci ktorej dlhodobo spolupracuje s profesijnými
združeniami, či štátnymi inštitúciami v rôznych sférach odboru pracovného práva. Osobitne je
zaujímavé pôsobenie doc. Hamuľáka ako experta nominovaného Asociáciou zamestnávateľských
zväzov a združení SR v rámci rôznych projektov venovaných aktuálnym výzvam, s ktorými sa musí
pracovnoprávna oblasť vysporiadať. Takýmito výzvami bola napr. problematika minimálnej mzdy,
agentúrneho zamestnávania. Nemenej zaujímavým témam, ktorým sa doc. Hamuľák venoval bola
mobilita pracovnej sily na Slovensku či kvalita slovenského podnikateľského prostredia. Oponentka
pozitívne hodnotí aj jeho angažovanie aj na akademickej pôde, čo dokladá aj jeho pôsobenie vo
funkcii prodekana fakulty v rokoch 2016 až 2019, v neposlednom rade od roku 2014 zastávanie
funkcie vedúceho katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte
UK v Bratislave. Taktiež pozitívne hodnotí jeho záujem o užšiu spoluprácu medzi členmi katedier
pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia iných fakúlt pôsobiacich na Slovensku.
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Prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. vo svojom oponentskom posudku zdôraznila rozsiahlu
publikačnú činnosť tak v Slovenskej republike, tak i v zahraničí a zároveň i bohaté ohlasy na túto
činnosť, pričom vyzdvihla predovšetkým jeho vysoko kvalitnú monografii „Legal or illegal:
právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v
Slovenskej republike.“ Pozitívne hodnotila aj jeho ďalšiu publikačnú činnosť ako aj výrazný
autorský podiel na Poctách prof. Barancovej a doc. Matlákovi. Oponentka konštatovala, že
inaugurant spĺňa požadovanú pedagogickú činnosť a vyzdvihla aj jeho pôsobenie na pozícii
vedúceho katedry pracovného práva ako aj prodekana fakulty. Na záver dospela k jednoznačnému
záveru, že doc. Hamuľák nielen spĺňa, ale i presahuje podmienky podľa schválených „Kritérií
Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
profesor“ účinných od 12. 4. 2016.
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. vo svojom posudku vyzdvihol veľmi dobré pedagogické
schopnosti ako aj vysokú erudíciu v problematike pracovného práva. Oponent konštatuje, že docent
Hamuľák spĺňa všetky kritériá, ktoré sú kladené na uchádzačov o profesorský titul. Pozitívne
hodnotil publikačnú činnosť, ako aj účasť na veľkom množstve vedeckých konferencií. Oponent
ocenil taktiež jeho grantovú činnosť, ako aj pôsobenie vo funkcii prodekana fakulty a vedúceho
katedry. Na základe predložených podkladov konštatuje, že docent Hamuľák spĺňa aj požiadavky
na pedagogickú prax, ako aj vedeckú školu a vedenie a výučbu doktorandov.
Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. za profesora v odbore pracovné právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
vyzval inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom. Inaugurant sa úprimne poďakoval
oponentom za priaznivé hodnotenie a uviedol, že ich slová berie ako výzvu do jeho ďalšej
pedagogickej a vedeckej práce. Po jeho vyjadrení predseda inauguračnej komisie otvoril k tomuto
diskusiu.
Do diskusie sa prihásil doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., ktorý vyzval prítomných na podporu
konania. Inauguranta pozná od doby, kedy nastúpil na Katedru pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, na ktorej bol v tom čase vedúcim katedry. Už vtedy inaugurant prejavoval
veľký záujem o pracovné právo a postupne sa vypracoval na odborníka v tomto odbore. Cení si
u neho angažovanosť okrem pracovného práva aj v ostatných predmetoch vyučovaných na katedre.
Vyzdvihol jeho ľudský prístup ako terajšieho vedúceho katery ku svojim kolegom, ale aj ku
študentom.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a preto predseda inauguračnej komisie ukončil verejnú
časť inauguračnej prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili
zo zasadnutia VR PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE
prebehlo zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
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-

-

hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.6.) tajným hlasovaním a
predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.

BOD 9) Informácia dekana.
Dekan PraF UK informoval prítomných, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa bude
konať dňa 30.09.2021 (štvrtok) od 14.00 hod., na ktorom je naplánovaná inauguračná prednáška
doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD.
Po skončení zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov v konaní na vymenovanie za
profesora doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., VR PraF začala rokovať o bode č. 10).
Bod 10) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného
práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na vymenovanie
za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 10) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., v odbore
pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.6.).
Predseda:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrCs.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
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prof. JUDr. Věra Štangová , CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma inauguračnej prednášky:
Vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mareka Števčeka,
PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE
hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,
členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr. Jan
Pichrt, Ph.D., prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,
oponenti: prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.,
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – neprítomný (ospravedlnený).

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 09.09.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF
UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na
získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní
dňa 06.09.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD., uskutočnenej dňa 09.09.2021, na tému
„Vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii“, inauguračná
komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore
pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.6.)“.
Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami
hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie
a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných
členov a oponentov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných
hlasov: 0.
Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marek Števček, PhD., sa poďakoval členom
inauguračnej komisie a oponentom za profesionálny a zodpovedný prístup.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK opätovne
podporili toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za
profesora (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou
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Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov
UK a PraF UK, uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR PraF UK
môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.
Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK
dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku
hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 7:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 50
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 38

Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

36
33
0
3

Za:
33 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 3 hlasy
Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK (z 38 prítomných – doc. Hamuľák sa nepočíta).
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) návrh na vymenovanie za
profesora.
Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantovi, doc. JUDr. Jurajovi
Hamuľákovi, PhD., ktorý sa poďakoval členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie
a oponentom. Uviedol, že si váži ich podporu a dôveru a že sa do budúcna bude snažiť, aby
nesklamal svoju Alma mater.
Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi, ku gratulácii sa postupne pridávali aj
ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške.
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BOD 11) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.

BOD 12) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za
úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil cca. o 15.55 hod.

V Bratislave, dňa 09.09.2021.

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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