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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 23. júna 2016 

 

 

Miesto a čas:  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, AMFITEÁTER (stará 

budova, 2. poschodie), 23.06.2016 od 09.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 53 

 

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

                                                             

Neprítomní:    13  členov VR PraF UK  (ospravedlnení) 

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Informácia dekana. 

 

3. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita 

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

občianske právo – inauguračná prednáška. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Radomír Jakab, PhD. – Univerzita 

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

práva, v  odbore 3.4.4. správne právo -  schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.   

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – Univerzita Pavla 

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

v  odbore 3.4.4. správne právo -  schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.   

 

6 .  Návrhy na schválenie: 

 

a )  zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo. 

 

b) doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo. 

 

c) doplnenie predsedu skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, študijný  

predmet ústavné právo. 
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d) doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe, v študijnom 

odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. 

 

7. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita 

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

občianske právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  

 

8. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.  – Univerzita 

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

práva, v  odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – inauguračná prednáška. 

 

9. Návrhy na schválenie informačných listov výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia 

v študijnom programe právo. 

 

10. Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte do roku 2020. 

 

11. Vymenúvacie konanie za profesora  – doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.  – Univerzita 

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

práva, v  odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – schválenie návrhu na vymenovanie 

za profesora.  

 

12. Rôzne.  

 

13. 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, členov inauguračných komisií a oponentov, ako aj  

prítomnú verejnosť, ktorí sa dostavili na inauguračné prednášky doc. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD. a doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. 

 

     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  53 členov bolo na začiatku  prítomných 40 členov, čím je 

VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

  Ospravedlnení členovia VR PraF UK:    

- JUDr. Jana Bajánková  

- JUDr. Tomáš Borec    

- doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.                                                                        

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič     

- JUDr. Robert Kaliňák  

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.              

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  
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- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová      

- Mgr. Petra Uličná, PhD. 

- Doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc. 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.    

     

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR Praf UK s navrhovaným 

programom zasadnutia VR PraF UK a spýtal sa ich, či majú ďalšie návrhy na zmenu, či doplnenie 

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

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č.1 

 

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

zasadnutia konaného dňa 23.06.2016. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie JUDr. Juraja Hamuľáka,  

PhD. a Mgr. Jána Škrobáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých 

skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasy 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č.2: 

 

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

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 23.06.2016 JUDr. Juraja 

Hamuľáka, PhD. a Mgr. Jána Škrobáka, PhD. 

 

 

BOD 2) Informácia dekana 

 
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., z časových dôvodov, vzhľadom na 

rozsah prerokovávaných návrhov, len v krátkosti informoval prítomných o tom, že na PraF 

UK prebehlo hodnotenie a bodovanie vedeckej činnosti (publikačná činnosť, ohlasy na 

vedeckú činnosť, grantová činnoť, iné vedecké aktivity) v zmyle vnútorného predpisu č. 

9/2015 – Smernice dekana PraF UK v Bratislave, ktorá upravuje hodnotenie vybraných 

vedeckých aktivít učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. 
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BOD  3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – 

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, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Milane Hrušákovej, 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 16.05.2016, uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia 

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

Števček, PhD. 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 „Princípy a princípmi chránené hodnoty 

občianskeho práva v 21. storočí“. 

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. predstavila uchádzača a vyzvala ho, aby predniesol 

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

prednášky bolo verejné.   

Inaugurant, doc. JUDr. Marek Števček, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, členov inauguračnej komisie a oponentov. 

 Výklad prednášky bol  rozdelený na niekoľko častí, inaugurant sa na začiatku prednášky 

venoval charakteristike a vymedzeniu pojmov občianske právo, ďalej posunom a koreláciám 

východísk vo vzťahu k predmetu skúmania, zameral sa aj na otázku redukovateľnosti princípov na 

axiomatickú úroveň a následnej bližšej analýze axiómy základného redukovaného princípu tvorby 

občianskoprávnych noriem (kritérium racionálneho zákonodarcu), axiómy základného 

redukovaného princípu aplikácie a interpretácie občianskeho práva (princíp „zdravého rozumu“) 

a axiómy základnej redukovanej hodnoty chránenej ako tvorbou, tak aplikáciou a interpretáciou 

občianskeho práva (slušnosť). 

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

Milana Hrušáková, CSc. otvorila diskusiu. 

 Do diskusie sa prihlásili: JUDr. Branislav Fábry, PhD., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., 

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSC., doc. 

JUDr. Ján Cuper, CSc., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a  doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., 

ktorí vyzdvihli a ocenili odborný obsah inauguračnej prednášky a položili uchádzačovi otázky, 

pričom inaugurant odpovedal na položené otázky a reagoval na ich pripomienky. 

Do diskusie sa následne prihlásila aj doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá sa vyjadrila 

k pôsobeniu inauguranta na Katedre občianskeho práva a uviedla, že je pevnou baštou katedry 

a dúfa, že aj dlho bude, ďalej, že inaugurant je obľúbený u študentov a zároveň vyjadrila podporné 

stanovisko k návrhu na vymenovaniu za profesora, doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

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., Dr. h. c. mult. JUDr. Mojmír 

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

na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedecko-výskumnú činnosť, na ďalšie oblasti jeho 

vedeckých aktivít, pričom vyzdvihli jeho publikačnú aktivitu a dosiahnuté preukázateľné výsledky 

v týchto oblastiach. Zároveň uviedli, že je vysoko odborne a pedagogicky kvalifikovaná, zrelá a 

uznávaná osobnosť v odbore, v ktorom prebieha vymenúvacie konanie za profesora.    

     Z uvedených dôvodov odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Marek Števček, PhD.,  

menovaný za profesora v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo. 

 

Po vystúpení oponentov, predsedníčka inauguračnej komisie opätovne otvorila diskusiu, do 

ktorej sa už nik neprihlásil, tak predsedníčka komisie diskusiu ukončila. Inaugurant sa poďakoval 
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za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jeho osoby, jeho 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 č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

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

neschválení návrhu na vymenovanie za profesora  tajným hlasovaním. 

 

 VR PraF UK pokračovala ďalej v programe zasadnutia. 

 

 

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Radomír Jakab, 

PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva a správneho práva, v  odbore 3.4.4. správne právo -  schválenie 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce.   
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

Radomíra Jakaba, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil habilitanta. 

V krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou činnosťou a konštatoval, 

že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo. Ďalej predniesol návrh témy 

habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej 

komisie a na oponentov.  

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

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

v Košiciach, ktorá plne podporila habilitačné konania o udelenie titulu docent JUDr. Radomírovi 

Jakabovi, PhD. a taktiež aj JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. 

  K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom 

hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na tomto hlasovaní sa už nezúčastnila doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá musela zo zasadnutia 

VR PraF UK z neodkladných osobných dôvodov odísť a  Dr. h. c. mult. JUDr. Mojmír Mamojka, 

CSc., ktorý ako oponent vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., 

odišiel na zasadnutie inauguračnej komisie. 
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Uznesenie č. 3:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Radomírovi  Jakabovi, PhD. 

– Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

a správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo, tému habilitačnej prednášky, tému 

habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Členovia:  
   
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.  Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave,                  

             Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, PhD. Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,  

      Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.   Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, 

  Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                  

             v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

 

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.   Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Vplyv Európskej únie na formovanie národného správneho práva.  

 

Téma habilitačnej práce:  

Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. 

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva a správneho práva, v  odbore 3.4.4. správne právo -  schválenie 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce.   
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

titulu docent  JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. 

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

predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou 

činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky 

kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo. Ďalej 

predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a 

členov habilitačnej komisie a na oponentov.  
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      Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa nik 

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 4:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. – 

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

správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo, tému habilitačnej prednášky, tému 

habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Členovia: 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.   Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, 

  Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                  

             v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

  

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.  Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave,                  

             Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                  

             v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Ochrana verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako nástroj kontroly vo verejnej správe. 

 

Téma habilitačnej práce:   
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. 
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BOD 6) Návrhy na schválenie: 

 

a)  zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo 
 

b) doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo 

 

c) doplnenie predsedu skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, študijný 

predmet: ústavné právo. 
 

d) doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe, 

     v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. 

 
 Predseda  VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 6, podbod a), b), c) a d)  programu 

zasadnutia, návrhy na schválenie zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, 

v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a fiannčné právo, návrh na schválenie – doplnenie školiteľa v 

doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo, návrh na schválenie 

– doplnenie predsedu skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, študijný predmet -  

ústavné právo a návrh na schválenie – doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom 

študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. 

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

hlasovať ako o celku, so súhlasom členov VR PraF UK v Bratislave:  

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 5:  
 

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

 

a) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo: 

 

- Doktorand: JUDr. Petra Haladejová Preinerová 

Ročník: 2.,externá forma štúdia  

Pôvodný školiteľ:  doc. Ing. Ľubica Horniaková, CSc. 

Téma DP: Zodpovednosť za faktické vady diela v obchodnoprávnych vzťahoch 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 

-  Doktorand: Mgr. Ján Mazúr 

Ročník: 3., denná forma štúdia 

Pôvodný školiteľ:  doc. Ing. Ľubica Horniaková, CSc. 

Téma DP: Regulácia crowdfundingu 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
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b) doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3. 

ústavné právo: 

- doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 
  

c) doplnenie predsedu skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, študijný 

predmet - ústavné právo: 

- doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 
  

d)doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe, v študijnom 

odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo: 
  

Externí členovia: 

 

- JUDr. Jana Šimonová, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave  

- JUDr. Petra Jánošíková, PhD.,  Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta  

- doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD., Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta 

- doc. JUDr. Milan Šmátrala, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave  

- doc. JUDr. Karin Prievozníková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta 

- JUDr. Dušan Holub, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta 

- JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická 

fakulta 

- JUDr. Zdenka Papoušková, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. 

 

 Vzhľadom k tej skutočnosti, že inauguračná komisia a oponenti vo vymenúvacom konaní za 

profesora doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., ešte pokračovala vo svojom zasadnutí, prof. JUDr. 

Ľubor Cibulka, CSc. navrhol, aby sa prerokoval bod 9)  programu zasadnutia – Návrhy na 

schválenie informačních listov výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom programe 

právo  a  bod 10) programu zasadnutia – Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte do roku 2020, predseda VR Praf UK si tento návrh 

osvojil, pričom s týmto návrhom súhlasili členovia VR PraF UK.  

 

 

BOD 9,  v poradí siedmy bod) Návrhy na schválenie informačných listov 

výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom programe právo. 

 
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu zasadnutia – návrhy na schválenie 

informačných listov výberových predmetov v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom programe právo a  

otvoril k uvedenému bodu diskusiu.  

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

č.  6: 
 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
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Uznesenie č. 6:  
 

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

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

1. zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

v súlade s predloženým informačným listom: 

a. Ochrana osobných údajov 

 

2. zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do magisterského študijného programu 

právo v súlade s predloženými informačnými listami: 

a. Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a medzinárodnom 

kontexte  

b. Právna korešpondencia/Analytical Legal Writing 

c. Právna klinika pre komunity 1 

d. Právna klinika pre komunity 2 

e. Stáž 

f. Rozvojové sociálne podnikanie 1 

g. Rozvojové sociálne podnikanie 2 

h. Študentská právna poradňa 1 

i. Študentská právna poradňa 2 

j. Administratívnoprávne praktikum (1) 

k. Administratívnoprávne praktikum (2) 

l. Etické dilemy v právnej praxi 

m. Právna klinika neziskového sektora 1 

n. Právna klinika neziskového sektora 2 

o. Právna klinika mediácie 
p. Bankové právo v praxi 

3. zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

a magisterského študijného programu právo v súlade s predloženými informačnými listami: 

a. Central and East European Law Moot Court Competition/Simulovaný súdny spor 

štátov strednej a východnej Európy 

b. CEEMC súťaž – písomné kolo 1 

c. CEEMC súťaž – písomné kolo 2 

d. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

e. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

f. European Law Moot Court Competition/Európsky simulovaný súdny spor 

g. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 1 

h. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 

i. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

j. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

k. European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor 

z oblasti ľudských práv 

l. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 

m. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 

n. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 

o. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 

p. International Criminal Court Moot Court Competition/Medzinárodný simulovaný 

trestný proces 

q. ICC Moot – písomné kolo 1 

r. ICC Moot – písomné kolo 2 

s. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

t. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 2 
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u. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition/ Medzinárodný 

simulovaný súdny spor – Jessup 

v. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 

w. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 

x. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

y. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

z. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované arbitrážne 

konanie 

aa. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 

bb. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 

cc. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

dd. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

ee. Recepcia rímskeho práva 

ff. Vývoj prokuratúry v komparatívnej perspektíve 

 

 

Informačné listy výberových predetov v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom programe právo 

tvoria  prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 
 

BOD 10,  v poradí ôsmy bod) Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte do roku 2020. 
 

 Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu zasadnutia -  Koncepcia vedecko 

výskumnej činnosti na Univerzite Komnenského v Bratislave, Právnickej fakulte do roku 2020 a 

uviedol, že koncepcia (fakulty, aj jednotlivých katedier a ústavov) sa na fakulte tvorila už dlhšiu 

dobu a bude sa postupne dopĺňať a upravovať. Stručne oboznámil členov VR PraF UK s jej 

obsahom. 

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

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý navrhol, aby sa v navrhovanom uznesení miesto slova 

„vyzýva“ uviedlo slovo „odporúča“, pričom predseda VR PraF UK jeho návrh akceptoval. 

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

uznesenia č.  7: 
 

Hlasovanie č. 7:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 7:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje Koncepciu 

vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte do 

roku 2020 a zároveň odporúča vedeniu PraF UK a jednotlivým katedrám a ústavom Praf UK, 

aby ju priebežne aktualizovali.  

 

Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte do roku 2020 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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BOD 7,  v poradí deviaty bod) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. 

Marek Števček, PhD. – 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 tento bod programu zasadnutia, 

perorokovanie vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesora doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v  študijnom odbore 3.4.11. občianske právo.  

 

Predseda:   

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.  Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, 

Právnická fakulta, ČR 

Členovia:  

 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.        Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, 

Právnická fakulta, ČR 

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, z. 

ú., Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.              Pracovisko: Slovenská akadémia vied,          

                                                                                  Ústav štátu a práva, SR 

Oponenti:                                                               

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnická fakulta, SR                                                                        

 

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

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnická fakulta, SR 

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.         Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Právnická fakulta, SR 

                                                                        

Téma inauguračnej prednášky:   

Princípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí. 

 

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

Hrušákovú, 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 

16.05.2016, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., uskutočnenej dňa 23.06.2016 na tému „Princípy 

a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí“, inauguračná komisia 
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odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 3. 4. 11. 

občianske právo“. 

      Potom predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK 

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

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. 

 

  Následne predsedníčka inauguračnej komisie, prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.,  

odovzdala slovo predsedovi VR PraF UK, doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., ktorý na záver 

konštatoval, 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., o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, uchádzač splnil 

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

neschálení návrhu na vymenovanie za profesora. Spýtal sa, či sú k uvedenému nejaké otázky alebo 

pripomienky. Neboli.  

     

      Predseda VR PraF UK vyzval inauguranta, doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD.,  aby opustil 

miesto zasadnutia VR PraF UK, čo sa aj stalo 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. 8: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  53 

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. 

 

Tohoto hlasovania sa už zúčastnil Dr. h. c. mult. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc (chýbala doc. JUDr. 

Svetlana Ficová, CSc.  a   nehlasoval doc. JUDr. Marek Števček, PhD.). 

  

Uznesenie č. 8 

 

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

vymenovanie doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.11. 

občianske právo.   
 

 

Predseda VR PraF UK po tomto bode programu prerušil zasadnutie a vyhlásil prestávku do 

12.00 hodiny, po ktorej pokračovalo odpoludňajšie zasadnutie  VR PraF UK.   
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Predseda VR PraF UK opätovne privítal prítomných členov VR PraF UK,  prítomných hostí  

a konštatoval, že na odpoludňajšom zasadnutí VR PraF UK bolo  prítomných viac ako 2/3 členov 

VR PraF UK, t. j. z  53 členov bolo prítomných 39 členov, čím je VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

  Ospravedlnení členovia VR PraF UK:    

- JUDr. Jana Bajánková  

- JUDr. Tomáš Borec    
- doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.   

- doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.                                                                      

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič     

- JUDr. Robert Kaliňák  

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.              

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová      

- Mgr. Petra Uličná, PhD. 

- Doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc. 

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.   

 

 

 BOD 8, v poradí desiaty bod) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. 

Mojmír Mamojka,  PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, v odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo – inauguračná prednáška. 
 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prof. JUDr. Petrovi 

Vojčíkovi, CSc., predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora. Predseda 

inauguračnej komisie predstavil a privítal členov inauguračnej komisie a oponentov. Konštatoval, 

že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa vymenúvacieho konania a na základe 

stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 11.05.2016, uchádzač splnil fakultné kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu 

a doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá 

podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil 

pokračovať vo vymenúvacom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému ,,Tradičné inštitúty 

obchodného práva v kontextoch rekodifikácie“. 

 

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. predstavil uchádzača a vyzval ho, aby predniesol svoju 

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

verejné.   
Inaugurant, doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK, 

prítomných hostí, členov inauguračnej komisie a oponentov. 

 

 Výklad prednášky bol na začiatku venovaný teoretickej a aplikačnej korelácii medzi 

Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom, následne inaugurant prezentoval ťažiskové 

argumenty vo vzťahu k stabilite tých historických kódexových úprav, ktoré inkorporovali vybrané 

súkromnoprávne inštitúty. Treťou, ucelenou časťou prednášky bolo posúdenie oprávnenosti 

tradičného vnímania neformálnosti právnych úkonov, ktoré vo vzťahu k právnej teórii možno 

považovať za progresívne, v praxi však znižujú mieru právnej istoty kontrahentov. V tejto súvislosti 

inaugurant uviedol argumenty pre ponechanie vybraných zmluvných typov v novom slovenskom 

Obchodnom zákonníku, resp. v Zákone o obchodných korporáciách a družstvách. 
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Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Peter 

Vojčík, CSc. otvoril diskusiu. 

 Do diskusie sa prihlásili: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., 

JUDr. Branislav Fábry, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Lucia Kurilovská,PhD., 

doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. a  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., ktorí ocenili  odborný obsah 

inauguračnej prednášky, o ktorej uviedli, že bola brilantná, zaujala ich a inšpirovala. Zároveň  

položili uchádzačovi otázky, pričom inaugurant odpovedal na položené otázky a reagoval na ich 

pripomienky. 

Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. ešte dodal, že inauguranta pozná viac rokov ako čestného 

a férového človeka a že je preňho česť, že mohol mať inauguračnú prednášku spolu s doc. JUDr. 

Mojmírom Mamojkom, PhD.  

Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. zároveň vyjadrila podporné stanovisko k návrhu na 

vymenovanie za profesora, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.      

Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie vyzval oponentov, aby 

predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. Oponenti vo vymenúvacom konaní za 

profesora, prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., prof. JUDr. Ján Husár, CSc. a prof. JUDr. Jozef 

Králik, CSc.,  sa vo svojich oponentských posudkoch zamerali na pedagogickú činnosť inauguranta, 

jeho vedeckú a publikačnú činnosť, taktiež na ostatné prvky jeho odborného profilu. Zároveň 

uviedli, že je uznávanou osobnosťou s bohatou empíriou v pedagogických, vedecko-výskumných, 

riadiacich a legislatívnych aktivitách.    

     Z uvedených dôvodov odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.,  

menovaný za profesora v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. 

 

Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie odovzdal slovo inaugurantovi,  

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

vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich. 

Potom predseda inauguračnej komisie informoval prítomných o podporných vyjadreniach 

k vymenúvaciemu konaniu za profesora doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, ktoré boli doručené na 

Univerzitu Komenského v Bratislave, Právnickú fakultu od: 

- prof. Ing. Antona Osvalda, CSc., Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva,   

- JUDr. Eduarda Bárányho, DrSc., Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských 

vied Slovenskej akadémie vied, 

- prof. JUDr. Igora Palúša, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

verejnej správy. 

 

Predseda inauguračnej komisie následne odovzdal 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 č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

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

alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora  tajným hlasovaním. 

 Potom  vyhlásil 15 minútovú prestávku (do 13.50 hod.), po ktorej zasdnutie VR PraF UK 

pokračovalo. 

 

BOD 11) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Mojmír Mamojka,  PhD. 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného 

práva a hospodárskeho práva, v  odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo – 

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave  otvoril tento bod programu zasadnutia, 

prerokovanie vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za 
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profesora doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. v  študijnom odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo.  

 

Predseda:   

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.             Pracovisko: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, SR 

Členovia: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.              Pracovisko: 

              Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, SR 

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  Pracovisko: 

Vysoká škola finanční a správní, z.ú., Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.              Pracovisko: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, SR 

Oponenti: 

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.                 Pracovisko: 

Západočeská univerzita v Plzni, 

Fakulta právnická, ČR 

 

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.                      Pracovisko: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, SR 

 

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA           Pracovisko:  

         Vysoká škola Danubius,  

   Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo,                             

                                                                       SR 

Téma inauguračnej prednášky: 

Tradičné inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie. 

 

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

CSc. aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním inauguračnej komisie, 

ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti. 

 

     Predseda inauguračnej komisie prečítal 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 

11.05.2016, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., uskutočnenej dňa 23.06.2016 na tému „Tradičné 

inštitúty obchodného práva v kontextoch rekodifikácie“,  inauguračná komisia odporúča schváliť 

návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a 

finančné právo“. 
      Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

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

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. 
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  Potom odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý konštatoval, 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 Slovenskej republiky č.6/2005 Z.z., o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, uchádzač splnil 

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 sa spýtal, či dú k uvedenému nejaké otázky alebo pripomienky. 

Prihlásil sa Dr. h. c. mult. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. a uviedol, že vzhľadom na rodinné puto 

k inaugurantovi sa hlasovania nezúčastní. 

     

      Predseda VR PraF UK vyzval inauguranta, doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., aby opustil 

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

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

protokol, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  53 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať podľa prezenčnej listiny:  39  

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 39 

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:              36 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             2 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol  prijatý. 

  

Hlasovania sa nezúčastnil Dr. h. c. mult. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

 

Uznesenie č. 9 

 

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

vymenovanie doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo.   
 

     

BOD 12) Rôzne.  

 

Preseda VR PraF UK informoval prítomných: 

- o medzinárodnej vedeckej konferencii „ Bratislavské právnické fórum 2016“, ktorá sa bude 

konať v dňoch 21.10. 2016 až 22. 10. 2016 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, pod záštitou predsedu Národnej rady SR Andreja Danka; na tretí ročník 

tejto medzinárodnej konferencie  predseda VR PraF UK prítomných srdečne pozýva; 

- o slávnostnom zasadnutí VR PraF UK, ktorá sa bude konať dňa 20.10.2016 (pri príležitosti 

výročia „ 95 rokov činnosti PraF UK v Bratislave“).   

Iné podnety do bodu rôzne neboli. 
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 BOD 13) Záver. 

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

zasadnutie ukončil.  

 

V Bratislave dňa  24.06.2016.  

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                 predseda VR PraF 
 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

PraF UK v Bratislave 


