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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 09. februára 2017 

 

 

Miesto a čas:  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Súdna sieň prof. 

JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova), 09.02.2017 od 10.00 hod.     

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 54 

 

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

                                                             

Neprítomní:    14  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 a schválenie programu. 

 

2. Informácia dekana. 

 

3. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Romana Smyčková, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva,  

v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, 

v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ján Puchovský, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva –  schválenie návrhu na zmenu 

oponenta. 

 

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD. - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych 

vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na zmenu člena 

komisie.  

 

8. Schválenie návrhu opisu študijného odboru právo v 1. a 2. stupni štúdia. 
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9. Schválenie magisterského študijného programu Právo a ekonómia v študijnom odbore právo 

a národné hospodárstvo. 

 

10. Návrhy na schválenie: 

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

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie  školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 

3.4.4. správne právo,   

c) zmeny školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.2. teória 

a dejiny štátu   a práva  

d) doplnenie členov odborovej komisie v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva v doktorandskom študijnom programe. 

 

11. Rôzne.  

 

12. Záver. 

 

 

BOD  1) Otvorenie zasadnutia a schválenie programu. 

 

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 a oboznámil ich 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  54 členov bolo na začiatku prítomných 38 členov, čím bola VR PraF UK 

uznášaniaschopná. Počas priebehu zasadnutia prišli ešte dve členky, JUDr. Mária Duračinská, CSc. 

a prof. JUDr. Mária Pakakyová, CSc. a počet prítomných členov VR PraF UK sa zvýšil na 40.  

 

  Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Jana Bajánková  

- doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.                                            

- JUDr. Robert Kaliňák  

- JUDr. Karol Kovács 

- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.   

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

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

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová   

- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.    

- doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc.  

     

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

programom zasadnutia VR PraF UK, v ktorom došlo k určitým zmenám oproti pôvodnému. 

Z pôvodného programu rokovania sa vypustilo prerokovanie a schvaľovanie bakalárskeho 

študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia (bod 8 v pôvodnom programe) 

a prerokovanie a schvaľovanie magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku 

v dennej forme štúdia (bod 10 v pôvodnom programe). Dekan zároveň členov VR PraF UK 

informoval, že bližšie dôvody vypustenia uvedených študijných programov zdôvodní počas 
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rokovania. Ďalej bol zaradený nový bod do programu a to prerokovanie a schválenie návrhu na 

zmenu člena habilitačnej komisie v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Mgr. 

Martinovi Turčanovi, PhD. 

Aktuálny program zasadnutia so zapracovanými zmenami bol členom VR PraF UK 

predložený v písomnej forme pred začiatkom rokovania. 

 Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR Praf UK s navrhovaným 

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

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

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č.1 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program 

svojho zasadnutia konaného dňa 09.02.2017. 

 

BOD 2) Informácia dekana 

 

Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., stručne informoval prítomných: 

- o obsahu zasadnutia najbližšej VR PraF UK, ktoré je stanovené na 23.03.2017, kde je 

naplánovaná inauguračná prednáška, schvaľovanie habilitačných konaní, hodnotenie 

pedagogickej a vedeckej činnosti a mali by sa na nej prerokovať body, ktoré boli 

vypustené z dnešného rokovania, 

- o ďalšom termíne zasadnutia, ktorý je plánovaný v polovici mesiaca jún 2017, presný 

termín bude členom VR PraF UK vopred oznámený.   

 

 

BOD 3) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 a následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil inauguranta, v krátkosti 

oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. 

PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, splnil všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za 

profesora a požiadal prítomných o podporu vymenúvacieho konania. 

Predseda VR PraF UK doplnil, že inaugurant niektoré kritériá nielen prekračuje, ale ich aj 

niekoľkonásobne prekračuje a taktiež požiadal prítomných o podporu tohto konania a otvoril k bodu 

č. 3 diskusiu. Do diskusie  sa prihlásil prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., ktorý podporil konanie, 

vyzdvihol nielen inaugurantovu  pedagogickú a vedeckú činnost, ale aj  osobnostné predpoklady a 

zvýraznil aj jeho projektovú činnosť. 

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode 

č. 3 a dal o ňom hlasovať. 
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Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas (inaugurant - doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA) 

 

Návrh bol prijatý. 

 

(Na hlasovaní sa zúčastnila aj JUDr. Mária Duračinská, CSc., ktorá prišla na zasadnutie pred 

začiatkom rokovania o tomto bode programu.) 

 

Uznesenie č. 2 

 

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

oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora - doc. 

JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v  odbore 3.4.2. teória 

a dejiny štátu a práva: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  Pracovisko: Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, SR 

Členovia:  

 

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

Právnická fakulta, ČR         

 

prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.   Pracovisko: Trnavská univerzita  

v Trnave, Právnická fakulta, SR 

 

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.        Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Historický 

ústav, Bratislava, SR            

                

Oponenti:                                                               

 

prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová, DSc.  Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, 

Právnická fakulta, ČR 

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, 

Právnická fakulta, ČR                                                                        

 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.         Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Ústav 

štátu a práva, Bratislava, SR 

                                                                        

 

Téma inauguračnej prednášky:   Hľadanie pravdy v histórii práva. 

 

 

BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagpogického titulu docent – JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva,  v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 
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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. 

Romany Smyčkovej, v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

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

habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a 

konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá na 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.11. občianske právo a požiadal 

o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej 

práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a na oponentov.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie  sa prihlásila prof. 

JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá požiadala o podporu konania a uviedla, že uchádzačku 

pozná už niekoľko rokov, nakoľko pôsobí už dlhé roky na Katedre občianskeho práva, pričom 

ocenila jej zodpovedný prístup k pedagogickým povinnostiam. Habilitanka je pedagogička, 

ktorá je obľúbená u študentov a ocenila aj jej zlepšenie sa v publikačnej činnosti v poslednom 

období. 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie 

o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č.3:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Romane Smyčkovej, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v 

 odbore 3.4.11. občianske právo, tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, 

predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 

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

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

              

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

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

 

Oponenti: 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  

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

           

Téma habilitačnej prednášky:   

Vyšetrovací princíp po rekodifikácii civilného procesu.  

 

Téma habilitačnej práce: 

Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach. 

 
 

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

Kotrecová, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva,  v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie 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  JUDr. 

Alexandry Kotrecovej, PhD., LL.M. v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. 

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

predstavil habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou 

a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá na 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.11. občianske právo a požiadal 

o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej 

práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a na oponentov.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie  sa prihlásila prof. 

JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá taktiež požiadala o podporu konania a uviedla, že 

habilitantku pozná už niekoľko rokov ako aktívne činnú v publikačnej činnosti a ocenila aj jej 

pedagogickú činnosť, jej aktivitu a šikovnosť.  

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie 

o bode č. 5 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

(Na hlasovaní sa zúčastnila aj prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá prišla na zasadnutie tesne 

pred hlasovaním o tomto bode a preto sa aj zdržala hlasovania.) 
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Uznesenie č. 4:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Alexandre Kotrecovej, 

PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v  odbore 3.4.11. občianske právo, tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej 

práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 

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

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

              

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

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

 

Oponenti: 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.  

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

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  

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

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Čas na pomedzí občianskeho práva hmotného a procesného.  

 

Téma habilitačnej práce:  

Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese. 

 

 

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ján 

Puchovský, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych 

dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu 

na zmenu oponenta.  

 

      Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na schválenie zmeny oponenta 

v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Jánovi 

Puchovskému, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a informoval prítomných, že na 

zasadnutí VR PraF UK dňa 03.11.2016 bola v tomto konaní schválená habilitačná komisia, 

oponenti, téma habilitačnej prednášky a téma habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

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

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

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

 

Oponenti: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

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

 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií, 

Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:       

Európske kontinentálne právo v španielskych  zámorských kolóniách.                                                                   

Téma habilitačnej práce:  

Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii. 

 

Následne boli vymenovaní členovia komisie a oponenti. 

  Vymenovaný oponent, Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc., potom oznámil, že sa 

vzdáva funkcie oponenta, pretože v tomto prípade nechce byť oponentom a preto je potrebné 

v habilitačnom konaní vymenovať nového oponenta, na základe jeho schválenia vo Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Ďalej predseda VR PraF UK predniesol návrh nového oponenta a otvoril k uvedenému 

bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 5:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Jánovi Puchovskému, PhD. 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva nového oponenta:  

 

Pôvodný oponent: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

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

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 

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

 

 

B O D  7 )  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent - JUDr. Mgr. 

Martin Turčan, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie 

práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na 

zmenu člena komisie.  

 

      Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 -  schválenie zmeny člena komisie v habilitačním konaní 

o udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD a informoval prítomných, že na 

zasadnutí VR PraF UK dňa 03.11.2016 bola v tomto konaní schválená habilitačná komisia, 

oponenti, téma habilitačnej prednášky a téma habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

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

 

Členovia:  

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.  

Pracovisko: významný odborník , emeritný pracovník Filozofického ústavu Slovenskej  akadémie 

vied 

 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.  

Pracovisko: významná odborníčka v odbore teória a dejiny štátu a práva                

           

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

Pracovisko: významný odborník, emeritný podpredseda Ústavného súdu Českej republiky 

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška.  

Téma habilitačnej práce:  

Metódy argumentácie v práve. 

 

            Následne predseda VR PraF UK vymenoval členov komisie a oponentov.  

  Vymenovaný člen komisie, prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., písomne doručil dňa 

08.02.2017 (s účinnosťou od 09.02.2017) vzdanie sa členstva v habilitačnej komisii z dôvodu, že 

je od 01.02.2017 v pracovnom pomere s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, 

čo je v konflikte s požiadavkami kladenými na zloženie habilitačnej komisie v zmysle príslušných 

predpisov upravujúcich habilitačné konanie na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (najviac jeden člen komisie a najviac jeden oponent môžu byť zamestnancom 

UK, fakulty alebo inej súčasti UK). 



 10  

  Z uvedeného dôvodu je potrebné v habilitačnom konaní vymenovať nového člena 

habilitačnej komisie, na základe jeho schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte. 

Následne predseda VR PraF UK predniesol návrh nového člena komisie a otvoril k tomuto 

bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal o tomto bode programu hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 6:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva nového člena habilitačnej 

komisie:  

 

Pôvodný člen komisie: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Nový člen komisie:  doc. JUDr. Imrich Kanárik, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav teórie práva 

Gustava Radbrucha, Košice, SR. 

 

 

BOD 8) Schválenie návrhu opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni štúdia. 

 

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

študijného odboru 3.4.1. právo v 1.a 2. stupni štúdia a informoval prítomných, že omylom boli 

členom VR PraF UK zaslané dve verzie návrhu, pričom predkladaná je nová verzia, ktorá bola 

členom VR PraF UK predložená aj v písomnej forme pred začiatkom zasadnutia. Uviedol, že nová 

verzia je výsledkom širšej zhody medzi právnickými fakultami na Slovensku a žiadny predpis 

nevyžaduje schválenie tohto materiálu vedeckou radou, takže vzhľadom na prípadné pripomienky 

iných fakúlt môže ešte dôjsť k drobným formulačným zmenám. Pri rokovaní a diskusii o tomto 

študijnom programe medzi právnickými fakultami došlo k súhlasu zo strany Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, určité 

pripomienky mala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a ešte tento týždeň prebiehala 

diskusia s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy. Z uvedeného dôvodu Návrh Opisu 

študijného odboru právo v 1. a 2. stupni štúdia členovia VR PraF UK dostali až deň pred 

zasadnutím.  

Predseda VR PraF UK ďalej uviedol, že za úspech považuje, že sa Občianske právo 

a Obchodné právo dostalo aj do prvého stupňa štúdia, ďalej určitá, ale nie úplná voľnosť pri 

štátnych skúškach a zaradenie klinických foriem vzdelávania.  

Vzhľadom na zmeny „na poslednú chvíľu“ sa však rozhodol stiahnúť z rokovania VR PraF 

UK návrhy študijných programov, pretože ich treba upraviť v zmysle zmien opisu. 
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Problémy sa vyskytli v súvislosti s príbuznými študijnými odbormi pre študijný odbor 

právo, kde niektoré právnické fakulty nechcú zaradiť ako príbuzný odbor do Opisu študijného 

odboru právo ochranu osôb a majetku.  

 

 Predseda VP PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila doc. JUDr. 

Lucia Kurilovská, PhD., ktorá uviedla, že by bola rada, aby bola príbuznosť študijných odborov 

právo a ochrana osôb a majetku podporená. 

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

hlasovať tak, že sa najskôr hlasovalo o základnom materiále a následne o dodatku týkajúcom sa 

príbuzných odborov: 

 

Hlasovanie č. 7:  

(Základný materiál) 

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 7:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala 

a schválila návrh Opisu študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni štúdia. 

 

Schválený Opis študijného odboru 3.4.1. právo v 1. a 2. stupni štúdia tvorí prílohu č. 1 tejto 

zápisnice. 

 

Hlasovanie č. 8:  

(Dodatok – doplňujúci návrh) 

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       2 hlasy 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 8:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala 

a schválila Doplňujúci návrh príbuzných odborov do návrhu Opisu študijného odboru 3.4.1. 

právo v 1. a 2. stupni štúdia. 

 

 

BOD 9) Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného programu Právo 

a ekonómia v študijnom odbore právo a národné hospodárstvo. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 programu, prerokovanie a schválenie magisterského 

študijného programu Právo a ekonómia v študijnom odbore právo (3.4.1.) a národné hospodárstvo 

(3.3.1.) a uviedol, že ide o dvojodborové plnohodnotné štúdium práva a ekonómie a snahou bolo 

prepojiť oblasť práva a ekonómie a to aj v spoločných predmetoch. 
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Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov boli zaslané elektronicky členom 

VR PraF UK a materiál bol prerokovaný a schválený dňa 08.02.2017 aj v Akademickom senáte 

PraF UK. 

  

 V podstate ide o materiál, ktorý už bol raz v AS PraF UK, aj vo VR PraF UK schválený, len 

v niektorých informačných listoch prišlo k malým zmenám a preto ho dávame opätovne na 

schválenie. 

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

neprihlásil a tak dal o tomto bode programu hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 9:  

 

Za:                40 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 magisterský študijný program Právo a ekonómia v študijnom odbore právo (3.4.1.) 

a národné hospodárstvo (3.3.1.). 

 

Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov) tvorí prílohu 

č. 2 tejto zápisnice. 

 

BOD 10) Ďalšie návrhy na schválenie: 

 

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

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie  školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 

3.4.4. správne právo, 

c) zmenu školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, 

d) doplnenie členov odborovej komisie v študijnom dbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva v doktorandskom študijnom programe. 

 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10, podbody a), b), c), d) programu a následne aj 

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. 10:  

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 10:  
 

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

 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia: 

 

           Interný predseda komisie: 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

           Externí predsedovia komisií:  

          (zároveň sú aj členmi komisií) 

 

- Gajdošová Martina, doc. JUDr. Mgr., PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- Jankuv Juraj, doc. JUDr., PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- Lantajová Dagmar, doc. JUDr., PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- Nižňanský Eduard, prof. PhDr. CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická 

fakulta 

- Siman Michael, doc. JUDr. PhDr. Ing. PhD., PEVŠ 

- Fischer Peter, prof. Dr. Dr. h. c., dôchodca, (predtým PEVŠ) 

 

           Interná členka komisie: 

- Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. 

 

          Externí členovia komisií: 

- JUDr. Andrej Karpat, PhD., Ústav medzinárodného a európskeho práva, Paneurópska vysoká 

škola 

- JUDr. Radoslav Svitana, PhD., Okresný súd, Bánovce nad Bebravou 

- prof. Dr. Peter Fischer, Dr. h. c., Univerzita Viedeň 

- doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., Paneurópska vysoká škola 

 

b) doplnenie  školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 

3.4.5. správne právo: 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

   

c) zmenu  školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.2. teória 

a dejiny štátu a práva: 

Doktorand: JUDr. Peter Machovič 

Ročník: 7., externá forma štúdia 

Pôvodný školiteľ: doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc. 

Téma DP: Význam ideí prirodzenoprávnej tradície pre oblasť ľudských práv 

Nový školiteľ: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. 

 

d) doplnenie členov odborovej komisie v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva v doktorandskom študijnom programe: 

 

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

- prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc., Trnavská univerzita v Trnave 
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- prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta, 

- doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Trnavská univerzita v Trnave,  

- doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave). 

 Predseda VR PraF UK predložil schváliť návrh na doplnenie  JUDr. Daniela Bednára, PhD. 

za interného člena skúšobných komisií, osob oprávenených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia a otvoril k nemu diskusiu. 

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

 

Hlasovanie č. 11:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlas 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 11:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila JUDr. 

Daniela Bednára, PhD., ako interného člena skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na 

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte. 

 

BOD 12) Rôzne.  

 

Predseda VR PraF UK pogratuloval prof. JUDr. Márii Patakyovej, CSc., k zvoleniu za 

verejnú ochrankyňu ľudských práv (ombudsmanku) a informoval prítomných, že v rámci tohto 

bodu programu sa už nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež 

nikto z prítomných členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.  

 

 BOD 13) Záver. 

 

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

zasadnutie ukončil.  

 

V Bratislave dňa  10.02.2017.  

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

PraF UK v Bratislave 


