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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 03. marca 2016 

 

 

Miesto a čas:  Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., Univerzita Komenského  

                        V Bratislave, Právnická fakulta 03.03.2016 od 11.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

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

                                                             

Neprítomní:    10  členov VR PraF UK  (ospravedlnení) 

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v  odbore 3.4.11. 

občianske právo – inauguračná prednáška. 

 

3.  Habilitačné konanie – JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v  odbore 3.4.3. ústavné právo -  schválenie 

návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.   

 

4. Informácia dekana. 

 

5. Schválenie aktualizovaných „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor“. 

 

6. Schválenie bakalárskeho študijného programu právo v študijnom odbore 3.4.1. právo 

v dennej a externej forme štúdia. 

 

7. Schválenie magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 3.4.1. právo 

v dennej forme štúdia v anglickom jazyku. 

 

8. Schválenie doktorandského študijného programu v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

v dennej a externej forme štúdia. 

 

9. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v  odbore 3.4.11. 

občianske právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  
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10. Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych 

skúšok.  

 

11. Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach v študijných programoch 1. a  2. stupňa. 

 

12. Návrh na schválenie – doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom 

programe v študijnom  odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. 

 

 

13. Rôzne.  

14. Záver. 

 

 

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

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

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

Privítal všetkých jej prítomných členov, aj prítomnú verejnosť, vrátane novinárov, ktorí sa 

dostavili na inauguračnú prednášku doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. 

 

     Následne predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia VR PraF UK a konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo  prítomných 

viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t. j. z  50 členov bolo na začiatku  prítomných 39 členov. 

Vzhľadom na fakt, že prvé hlasovania, čo aj technické, sa týkajú inauguračnej prednášky doc. 

Ficovej, doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. o nich nebude hlasovať a preto sa na účely hlasovania 

zaratáva počet prítomných členov VR PraF UK 38, čím je VR PraF UK uznášaniaschopná. 

V priebehu zasadnutia prišla ešte jedna  členka (JUDr. Mária Ďuračinská, CSc., na začiatku 

inauguračnej  prednášky). 

 

     Ospravedlnení členovia VR PraF UK:     

                                                                       JUDr.  Tomáš Borec 

                                                                       JUDr. Ľubomír Hrežďovič                                                                                                    

                                                                       JUDr. Róbert Kaliňák 

         prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.                                                   

                                                                       JUDr. Ing. Miroslav Paller  

                                                                       prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.      

    prof. JUDr. Pavel Šámal, CSc. 

            Mgr. Ján Škrobák,PhD. 

            prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.                

            doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

 

Predseda VR PraF UK sa spýtal prítomných, či majú ďalšie návrhy na zmenu, či doplnenie 

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

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 
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Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý. 

 

 

 

Uznesenie č.1 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program 

zasadnutia konaného dňa 03.03.2016. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie doc. JUDr. Máriu 

Srebalovú, PhD. a doc. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať 

o navrhnutých skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  2 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č.2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 03.03.2016 doc. JUDr. Máriu 

Srebalovú, PhD. a doc. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. 

 

 

BOD  2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – inauguračná prednáška. 
 

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

prítomných hostí, inaugurantku a odovzdal slovo prof. JUDr. Márii Patakyovej, CSc., predsedníčke 

inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora. Predsedníčka inauguračnej komisie 

predstavila a privítala členov inauguračnej komisie a oponentov. Konštatovala, že v zmysle 

príslušných právnych predpisov týkajúcich sa vymenúvacieho konania a na základe stanoviska 

inauguračnej komisie zo dňa 27.01.2016, uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. 

Svetlana Ficová, CSc. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho 

získanie. Predsedníčka inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučila pokračovať vo 

vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Drobná exekúcia“. 

Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. predstavila uchádzačku a vyzvala ju, aby predniesla 

svoju inauguračnú prednášku v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej 

prednášky bolo verejné.   

Inaugurantka, doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. pozdravila prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, členov inauguračnej komisie a oponentov. Uviedla, že rukopis prednášky je 

spracovaný na 50 stranách, ale vzhľadom na časový limit, podá len stručnejšiu charakteristiku na 

tému inauguračnej prednášky, ktorej cieľom bola právna úprava pojmu drobná exekúcia, konkrétne 

interpretácia ustanovení § 63 ods. 2 a 3 a § 200 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 

predpisov s poukázaním na jednotlivé problémy, ponúknutie ich riešenia, aj formulovanie 

prípadných návrhov de lege ferenda. Výklad prednášky bol zameraný na tri základné otázky: 



 4  

vymedzenie pojmu drobná exekúcia, obmedzeniu spôsobov exekúcie a osobitnej úpravy trov 

drobnej exekúcie. 

Po skončení inauguračnej prednášky, predsedníčka inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mária 

Patakyová otvorila diskusiu. Do diskusie sa prihlásili: Mgr. Anton Martvoň, PhD., doc. JUDr. 

Marek Števček, PhD. a JUDr. Romana Smyčková, PhD., ktorí vyzdvihli odborný obsah 

inauguračnej prednášky a položili uchádzačke otázky, pričom inaugurantka odpovedala na položené 

otázky a reagovala na ich pripomienky. 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predsedníčka inauguračnej komisie vyzvala 

oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. Oponenti vo 

vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

a prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. sa vo svojich oponentských posudkoch zamerali na pedagogické 

pôsobenie inaugurantky, jej publikačnú a vedecko výskumnú činnosť a vyzdvihli jej dosiahnuté 

preukázateľné a nespochybniteľné výsledky v týchto oblastiach. Zároveň uviedli, že je vysoko 

odborne a pedagogicky kvalifikovaná, uznávaná osobnosť v odbore. Poukázali aj na jej ľudské 

vlastnosti, jej skromnosť, pracovitosť, pokoru a úctu k vede.    

     Z uvedených dôvodov odporučili, aby bola inaugurantka, doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,  

menovaná za profesorku v študijnoim odbore 3.4.11. občianske právo. 

 

Po vystúpení oponentov, predsedníčka inauguračnej komisie opätovne otvorila diskusiu, 

v rámci ktorej vystúpili: prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc., JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej 

rady SR, prof. JUDr.Milana Hrušáková, CSc., členka inauguračnej komisie, JUDr.Daniela Švecová, 

predsedníčka Najvyššieho súdu SR a prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., člen inauguračnej komisie: 

- prof. JUDr. Ján Lazar, CSc. uviedol, že uchádzačku prijímal na fakultu na miesto asistentky 

pre občianske právo procesné, kedy sa brali do úvahy aj študijné výsledky, ktoré mala 

vynikajúce; že mala uchádzačka aj predpoklady  pre tvorivú prácu sa onedlho zistilo na 

základe jej pôsobenia na fakulte, a že urobil dobre, keď ju na katedru prijal; ďalej uviedol, 

že počas nepretržitého pôsobenia na fakulte sa vypracovala na skutočnú odborníčku vo 

svojom odbore, čo sa prejavilo už pri jej habilitačnom konaní, svedčí o tom aj jej široká 

publikačná činnosť a plne podporuje návrh na jej vymenovanie za profesorku. 

- JUDr. Jana Bajánková uviedla, že uchádzačka v rámci občianskoprávneho kolégia 

Najvyššieho súdu SR, na ktorom sa  aktívne zúčastňovala, prezentovala výsledky  vedy 

občianskeho práva a že právna prax vždy uvítala výsledky jej vedeckej práce. 

- prof. JUDr.Milana Hrušáková, CSc. poďakovala inaugurantke za spoluprácu s právnickými 

fakultami v ČR, osobitne  v Brne a v Olomouci, ocenila túto spoluprácu, zároveň aj jej účasť 

na konferenciách, ktoré tieto fakulty organizovali a taktiež ocenila osobnosť pani doc. 

Ficovej.    

- JUDr. Daniela Švecová taktiež poďakovala inaugurantke za spoluprácu a aktívnu účasť pani 

doc. Ficovej v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, poukázala nielen na jej 

odborné znalosti, ale aj na jej osobnostné predpoklady, podmieňujúce získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor.  

- prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. poukázal aj na činnosť inaugurantky mimo svojho odboru, na 

jej organizátorskú prácu, najmä vyzdvihol jej prácu v pracovnej skupine akreditačnej 

komisie. 

 

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predsedníčka komisie diskusiu ukončila. Inaugurantaka 

sa poďakovala za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jej osoby, jej 

vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich. 

Predsedníčka komisie odovzdala slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú 

časť zasadnutia VR PraF UK a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali 

na zasadnutie komisie a vypracovali návrh podľa § 4 ods. 11 vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

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

návrhu na vymenovanie za profesora  tajným hlasovaním. 
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BOD 3) Habilitačné konanie – JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – Univerzita Komenského 

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

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

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

docent JUDr. Tomášovi Ľalíkovi, PhD., v odbore 3.4.3.  ústavné právo a následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol 

návrh z poverenia predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc.  a prečítal 

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

Ľalíka, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo zo dňa 27.01.2016. 

.  

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.                Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,      

                                                    Právnická fakulta  

 

Členovia: 

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. Pracovisko: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva 

Janka Jesenského, Sládkovičovo 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Fakulta verejnej správy  

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Bratislava 

 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Bratislava 

 

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, Katedra 

právních disciplín a veřejné správy 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Ústavodarná moc – včera, dnes a zajtra. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval o hlasovaní v habilitačnej komisii. Počet 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných 

hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia jednomyseľne rozhodla podať návrh do Vedeckej 

rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent JUDr. Tomášovi Ľalíkovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo.  

Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa 

prihlásili: ako predseda habilitačnej komisie, prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,  prof. JUDr. Jozef 

Čentéš, PhD.  a  doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. Všetci  vyzdvihli vysokú úroveň jeho prednášky, na 

ktorej sa osobne zúčastnili, kultivovaný prejav habilitanta a vyjadrili podporné stanovisko k tomuto 
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habilitačnému konaniu vzhľadom na pedagogické, vedecké a ľudské kvality habilitanta s tým, že 

spĺňa všetky predpoklady na to, aby mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. 

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

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

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori.  

 

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:               37 

- z toho záporných:               1 

- z toho neplatných:              0 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

  

Uznesenie č. 3 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Tomášovi Ľalíkovi, PhD. v  odbore 3.4.3. ústavné 

právo.   
 

            Predseda VR PraF UK následne zasadnutie VR PraF UK prerušil a vyhlásil 15 minutovú 

prestávku. Po skončení prestávky pokračoval program zasadnutia VR PraF UK.  

 

           Predseda VR PraF UK v Bratislave navrhol, aby sa bod 9 programu zasadnutia VR PraF 

UK presunul  a schvaľovanie  návrhu  na vymenovanie za profesoku doc. JUDr. Svetlanu Ficovú, 

CSc. by sa prerokovával  ako bod  4 programu zasadnutia VR PraF UK a potom by nasledovali 

ostatné body programu.  

      Predseda VR PraF UK dal o návrhu hlasovať.      

 

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh presunu bodu 9 programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č.4 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila presunutie  

bodu 9 programu zasadnutia VR PraF UK, schvaľovanie návrhu na vymenovanie za 

profesorku doc. JUDr. Svetlanuu Ficovú, CSc. tak, že sa bude prerokovávať ako bod. 4 

programu zasadnutia VR Praf UK konaného dňa 03.03.2016 a za týmto bodom budú  

postupne nasledovať ostatné body programu zasadnutia.      
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BOD 4) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v  odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesora.  

 

      Predseda VR PraF UK v Bratislave  otvoril bod 4 programu zasadnutia, perorokovanie 

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

JUDr. Svetlanu Ficovú, CSc v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo.  

 

Predseda:   

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.   

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,  Právnická fakulta  

 

Členovia:  

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta 

 

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA 

Pracovisko: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského 

   

Oponenti: 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta 

 

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 

 

 

Téma inauguračnej prednášky: Drobná exekúcia 

 

      Predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Máriu 

Patakyovú, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámila so stanoviskom a s hlasovaním 

inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti. 

 

     Predsedníčka inauguračnej komisie prečítala zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške, Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF UK :  

„Na základe stanoviska inauguračnej  komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní dňa 

27.01.2016, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzačky doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc., uskutočnenej dňa 03.03.2016 na tému Drobná 

exekúcia inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzačky za 

profesorku v študijnom odbore 3. 4. 11. občianske právo“. 

      Následne predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK 

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



 8  

členovia komisie a všetci oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov 

komisie oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet 

záporných hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. 

 

      Na záver konštatovala, že bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný 

postup ustanovený Zákonom č.131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z.z., uchádzačka splnila 

všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR Praf UK môže rozhodnúť o schválení alebo 

neschálení návrhu na vymenovanie za profesora.  

     

      Predseda VR PraF UK vyzval inaugurantku, doc. JUDr. Svetlanu Ficovú, CSc., aby opustila 

miesto zasadnutia VR PraF UK a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré 

organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený 

protokol, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať podľa prezenčnej listiny:  40  

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 38 

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:               38 

- z toho záporných:               0 

- z toho neplatných:              0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 5 

 

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

vymenovanie doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. za profesorku v študijnom odbore 3.4.11. 

občianske právo.   
 

       

BOD  5)  Informácia dekana. 
 

Dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných: 

 

- o ďalších stanovených termínoch zasadnutia VR PraF UK v Bratislave v akademickom 

roku 2015/2016 a to v dňoch:  

a) 21.04.2016, na ktorom by sa mala prerokovávať Výročná správa o činnosti PraF UK  

za rok 2015, koncepcia vedy na fakulte a dlhodobý zámer fakulty. 

b) 09.06.2016, na ktorom  by mohli prebehnúť ďalšie inauguračné prednášky. 

- o prebiehajúcej diskusii týkajúcej sa financovania právnických fakúlt; z diskusie 

vyplynulo, že pri financovaní vysokých škôl, osobitne verejných vysokých škôl je zle 

nastavený systém. 
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Preseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu.  Do diskusie  sa   nikto neprihlásil a 

 tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.5. 

 

 

 

 

 

BOD 6) Schválenie aktualizovaných „Kritérií Právnickej fakulty UK na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 

titulu „profesor“. 

 

      Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 a následne dal slovo prof. JUDr. Marianovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý oboznámil  prítomných členov VR PraF 

UK s dôvodmi opätovného prerokovávania a schvaľovania kritérií fakulty. Na základe pripomienok 

niektorých členov Vedeckej rady UK, vedenie fakulty zrealizovalo dodatočné zmeny. Ku skrátenej 

dĺžke trvania pedagogického pôsobenia medzi udelením titulu docent a profesor, sa  na druhej 

strane sprísnili požiadavky týkajúce sa publikačnej činnosti, najmä požiadavky na počty vedeckých 

prác a ich uverejňovanie v karentovanom časopise alebo v zahraničných alebo domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

     Predseda VR PraF UK otvoril k aktualizovaným kritériám diskusiu. Do diskusie sa prihlásila 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, ktorá uviedla, že sprísnenie kritérií v navrhovanej zmene vychádza aj 

z požiadaviek akreditačnej komisie a navrhla, aby sa v kritériách ešte doplnilo uverejňovanie   

výstupov kategórie A podľa požiadaviek akreditačnej komisie v domácich alebo zahraničných 

časopisoch registrovaných aj v ďalšej databáze ERIH, čo je taktiež databáza svetovo uznávaných 

časopisov a obsahujú ju akreditačné kritériá. Dekan PraF UK sa poďakoval pani dekanke 

Dobrovičovej za upresnenie a uviedol, že pokiaľ túto databázu obsahujú akreditačné kritériá 

a zároveň budú informácie z rektorátu Univerzity Komenského také, že by táto databáza bola 

akceptovaná Vedeckou radou UK, budú Kritériá PraF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“  a „profesor“.prerokované na dnešnom zasadnutí 

Vedeckej rady PraF UK predložené na schválenie Vedeckej rady UK s doplnením databázy ERIH 

(k tomu napokon neprišlo, pretože informácie z Rektorátu UK viedli k tomu, že takto doplnené 

kritériá by nemuseli byť schválené Vedeckou radou UK pre nižšiu mieru všeobecnej 

akceptovateľnosti databázy ERIH). 

     Do diskusie sa už  nikto neprihlásil  a tak dal predseda VR PraF UK  o uznesení k 

aktualizovaným kritériám fakulty hlasovať:  

 

Hlasovanie č. 6: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  2 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 
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Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala  

aktualizovaný návrh „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, a navrhuje Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, aby ich schválila. 

Kritériá tvoria prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

 

BOD  7) Schválenie bakalárskeho študijného programu právo v študijnom odbore 

3.4.1. právo v dennej a externej forme štúdia. 

 

      Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 programu, prerokovanie a schválenie bakalárskeho 

študijného programu právo v študijnom odbore 3.4.1 právo v dennej a externej forme štúdia, ktorý 

sa bude predkladať akreditačnej komisii. Uviedol, že ide o reformovaný študijný program, ktorý 

zabezpečí lepšiu pripravenosť študentov do praxe a vyššiu konkurencieschopnosť fakulty, zároveň 

je konzistentný ako so súčasným,  tak s novo navrhovaným opisom študijného odboru právo. Na 

zasadnutí VR PraF UK privítal aj zástupcov študentov Mgr. Matúša Michaloviča a Bc. 

Stanislava Mihálika. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

dal o tomto bode hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 7: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

(z rokovania VR PraF UK pred hlasovaním odišla prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.) 

 

Uznesenie č.7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila bakalársky študijný program právo v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej 

a externej forme štúdia.  

Schválený študijný program tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

 

 

BOD 8) Schválenie magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 

3.4.1. právo v dennej forme štúdia v anglickom jazyku. 

 

       Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 programu, prerokovanie a schválenie 

magisterského študijného programu právo v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej forme 

štúdia v anglickom jazyku. Ide o výsledok grantového projektu „ Law of European Integration 

and Globalization“ (LEIG), ktorý reaguje na globalizáciu sveta a práva a má študentom 

zabezpečiť uplatnenie v globalizovanom právnom priestore. Preto sa výraznejšie zameriava na 

medzinárodné právo a právo Európskej únie.  
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Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal 

o tomto bode programu hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 8: 

 

Za:           34 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  2 hlasy 

 

Návrh bol  prijatý. 

(z rokovania VR PraF UK pred hlasovaním odišiel doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc.) 

 

Uznesenie č.8: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila magisterský študijný program právo v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej 

forme štúdia v anglickom jazyku.  

Schválený študijný program tvorí  prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

 

BOD 9) Schválenie doktorandského študijného programu v študijnom odbore 3.4.7. 

trestné právo v dennej a externej forme štúdia. 

 

      Predseda VR Praf UK otvoril bod 9 programu, prerokovanie a schválenie doktorandského 

študijného programu v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo v dennej a externej forme štúdia. 

Uviedol, že doktorandský študijný program trestné právo sa upravuje na základe požiadaviek 

Akreditačnej komisie a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil doc. JUDr. Jozef 

Čentéš, PhD., ktorý poďakoval vedeniu fakulty za súčinnosť pri príprave tohto študijného 

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

hlasovať: 

Hlasovanie č. 9: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila doktorandský študijný program v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo v dennej 

a externej forme štúdia.  

Schválený študijný program tvorí  prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
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BOD 10) Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií na 

vykonanie rigoróznych skúšok.  

 
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 programu a predložil na prerokovanie návrh na 

doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok a otvoril k tomuto bodu 

diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal o návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 10: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila návrh na doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:  

 

 Študijný predmet:  Obchodné právo 

 

Externí členovia: 

- prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, vedecká 

pracovníčka  

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, vedecký 

pracovník 

- JUDr. Paulína Pacherová, Krajský súd Bratislava, obchodné grémium, sudkyňa 

 

 

BOD 11) Návrh na schválenie – doplnenie členov skúšobných komisií, osôb 

oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch 1. a  2. stupňa. 

 
Predseda VR PraF UK otvoril bod 11 programu a predložil na prerokovanie návrh na 

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach v študijných 

programoch 1. a 2. stupňa. Následne  otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak dal o návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 11: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 
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Uznesenie č. 11: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila návrh na doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach v študijných programoch 1. a 2. stupňa:  

 

 Externí členovia: 

- prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, vedecká 

pracovníčka  

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, vedecký 

pracovník 

- JUDr. Paulína Pacherová, Krajský súd Bratislava, obchodné grémium, sudkyňa 

 

 

BOD 12) Návrh na schválenie – doplnenie členov odborovej komisie 

v doktorandskom študijnom programe v študijnom  odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo. 

 
      Predseda VR PraF UK otvoril bod 12 programu a predložil návrh na doplnenie členov 

odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe v študijnom odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo, ktorý navrhla predsedníčka odborovej komisie, prof. JUDr. Mária Patakyová, 

CSc. a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal o tomto bode 

hlasovať: 

 

Hlasovanie č. 12: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 12: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila návrh na doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom 

programe v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo:  

 

- JUDr. Peter Tkáč, PhD., Národná banka Slovenska 

 

 

BOD 13) Rôzne.  

 

      Predseda VR Praf UK otvoril bod 13, prerokovanie a schválenie návrhu na doplnenie 

školiteľa a zmenu školiteľa v doktorandskom študijnom programe v  študijnom odbore  3.4.10. 

obchodné a finančné právo a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal 

o tomto bode hlasovať ako o celku: 
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Hlasovanie č. 13: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 13: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila návrh na doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe v študijnom 

odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo:  

Externý člen: 

- doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta  

 

Hlasovanie č. 14: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 14: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala 

a schválila návrh na zmenu školiteľa v doktorandskom študijnom programe v študijnom 

odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo:  

 

- doktorandka:  JUDr. Petra Haladejová Preinerová  

- ročník: 2., externá forma 

- pôvodný školiteľ: doc. Ing. Ľubica Horniaková, CSc. 

- téma DP: Zodpovednosť za faktické vady v obchodnoprávnych vzťahoch.   

- Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 
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BOD 14) Záver. 

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

zasadnutie ukončil.  

 

V Bratislave dňa  07.03.2016.  

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                  predseda VR PraF 
 

 

 

Overil: JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

            prodekan pre vedu doktorandské štúdium 

 
 

Zapísala:  JUDr. Ing. Eva Jonatová 

                 Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 


