Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 23. marca 2017.

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, AMFITEÁTER
(2. poschodie, stará budova), 23.03.2017 od 12.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 57
Prítomní:

43 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

14 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Na zasadnutie VR PraF UK boli pozvaní zástupcovia za študentskú časť Akademického
senátu PraF UK. Zasadnutia VR PraF UK sa zúčastnili: Mgr. Petra Janská a Erik Ploth.
Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. 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 – inauguračná prednáška.
3. 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 udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
4. Schválenie bakalárskeho študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia.
5. Schválenie magisterského študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia.
6. 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 návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
7. Schválenie magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku v dennej forme
štúdia.
8. 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 návrhu na udelenie vedeckopedagogického titulu docent.
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9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ivana Šošková, PhD. – Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva, v odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
10. Návrhy na schválenie:
-

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach
vo všetkých stupňoch štúdia.

11. Informácie dekana
12. 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 návrhu na
vymenovanie za profesora.

13. Rôzne.
14. Záver.
BOD 1) Otvorenie zasadnutia a 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, hostí, aj prítomnú verejnosť, ktorí sa dostavili na
inauguračnú prednášku doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA.
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 57 členov bolo na začiatku prítomných
43 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná (pokiaľ ide o body, ktoré sa týkajú
inauguračnej prednášky doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA – bod 1, 2 a 12, na
ich účely sa do kvóra prítomných nezapočítava doc. Gábriš).

-

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
JUDr. Jana Bajánková
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
JUDr. Robert Kaliňák
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
JUDr. Daniela Švecová
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-

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

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:
42 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
(Hlasovania sa nezúčastnil inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, ktorý je
aj členom VR PraF UK.)
Uznesenie č.1
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program
svojho zasadnutia konaného dňa 23.03.2017.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie doc. Mgr. Jána Škrobáka,
PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých
skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
42 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Hlasovania sa nezúčastnil inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, ktorý je
aj členom VR PraF UK)
Uznesenie č.2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 23.03.2017 doc. Mgr. Jána
Škrtobáka, PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
BOD 2) 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 – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 2 programu - inauguračnú prednášku doc. JUDr. PhDr.
Tomáša Gábruša, PhD., LL.M., MA vo vymenúvacom konaní za profesora a odovzdal slovo prof.
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JUDr. Jozefovi Klimkovi, DrSc., predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za
profesora. Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal členov inauguračnej komisie
a oponentov, privítal členov VR PraF UK a prítomných hostí. Konštatoval, že v zmysle príslušných
právnych predpisov týkajúcich sa vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej
komisie zo dňa 07.03.2017, uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš,
PhD., LL.M., MA spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho
získanie. Vzhľadom na uvedené, inauguračná komisia odporučila pokračovať vo vymenúvacom
konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Hľadanie pravdy v histórii práva“.
Predseda VR PraF UK prijal stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j.
23.03.2017 uskutočnila inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. predstavil uchádzača a vyzval ho, aby predniesol svoju
inauguračnú prednášku v časovom limite cca 20 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky
bolo verejné.
Inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, pozdravil prítomných
členov VR PraF UK, prítomných hostí, členov inauguračnej komisie a oponentov. Výklad
prednášky bol rozdelený na úvod, dve časti a záver. V prvej časti sa inaugurant zameral na oblasť
hodnotenia dôkazov a materiálnu a formálnu pravdu, druhá časť bola venovaná hľadaniu pravdy
v histórii a teórii poznania. V závere inauguračnej prednášky riešil otázku „skutočnej“ pravdy ako
materiálny korektív v práve a histórii.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef
Klimko, DrSc. otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásili: prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová,
DSc., JUDr. Branislav Fábry, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.,
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková,
PhD., doc. JUDr. Věroslav Júda, PhD. a prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc., ktorí vyzdvihli
odborný obsah prednášky, vysoko ocenili dosiahnuté výsledky inauguranta, jeho pedagogickú,
vedeckú a publikačnú činnosť. Zároveň položili uchádzačovi otázky, pričom inaugurant odpovedal
na položené otázky a reagoval na ich pripomienky.
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. PhDr. Karolína Adamová, DSc, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. a JUDr.
Eduard Bárány, DrSc. sa vo svojich oponentských posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie
inauguranta, jeho publikačnú a vedecko výskumnú činnosť a vyzdvihli jeho dosiahnuté
preukázateľné a nespochybniteľné výsledky v týchto oblastiach. Zároveň uviedli, že je vysoko
odborne a pedagogicky kvalifikovaný, vyzretou osobnosťou a fundovaným a pracovitým právnym
historikom s výbornou jazykovou vybavenosťou a už v mladom veku predstavuje osobnosť, ktorá
sa oprávnene uchádza o profesúru.
Z uvedených dôvodov odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš,
PhD., LL.M., MA., vymenovaný za profesora v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a
práva.
Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie opätovne otvoril diskusiu, do ktorej
sa nikto neprihlásil a tak ju ukončil. Inaugurant sa poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky
a za následné hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a
diskutujúcich.
Predseda komisie 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.
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BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického 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 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské
štúdium, ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. v tomto
konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
zo dňa 10.03.2017.
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
doc. JUDr. Imrich Kanárik, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, 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.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD. zo dňa 10.03.2017.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných
hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
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udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD., v študijnom
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Následne predseda
Turčanovi, PhD. a otvoril
predseda VR PraF UK o
zabezpečili skrutátori. O
informovali skrutátori.

VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi
k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal
prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne
výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol,

Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
41

41
41
0
0

41 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už nezúčastnili: JUDr. Tomáš Borec a prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., ktorí museli
zo zasadnutia VR PraF UK odísť z dôvodu neodkladných pracovných povinností.)
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD. v odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva.
BOD 4) Schválenie bakalárskeho študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 programu - prerokovanie a schválenie návrhu
bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej a externej forme štúdia
realizovaný v slovenskom jazyku, pričom uviedol, že na dnešné zasadnutie bol predložený na
prerokovanie a schválenie celý komplex študijných programov, ktoré tvoria reformu štúdia práva na
PraF UK už vo finálnej verzii a zároveň poďakoval dekanom a dekankám z ostatných právnických
fakúlt za spoluprácu pri tvorbe opisu študijného odboru právo.
Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov s Profilom absolventa boli zaslané
elektronicky členom VR PraF UK.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných člnov VR PraF UK, že vzhľadom k určitým
zmenám a doplneniam v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v študijnom odbore
3.4.1. právo v dennej forme a externej forme štúdia v slovenskom jazyku a v magisterskom
študijnom programe v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej forme štúdia v anglickom jazyku,
boli tieto zmeny a doplnenia predložené členom VR PraF UK pred začiatkom zasadnutia
v písomnej forme. Ide o technické detaily v informačných listoch a materiál je predkladaný v ich
znení.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil a tak dal o tomto bode programu hlasovať.
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Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala
a schválila bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej a externej
forme štúdia realizovaný v slovenskom jazyku na Univerzite Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulte.
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán, informačné listy predmetov, profil
absolventa, vrátane sumáru finálnych úprav) tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

BOD 5) Schválenie magisterského študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 programu - prerokovanie a schválenie návrhu
magisterského študijného programu v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej a externej forme
štúdia realizovaný v slovenskom jazyku. Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov
boli zaslané elektronicky členom VR PraF UK a zmeny a doplnenia boli predložené členom VR
PraF UK pred začiatkom zasadnutia v písomnej forme. Ide o technické detaily v informačných
listoch a materiál je predkladaný v ich znení.
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. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala
a schválila magisterský študijný program v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej a externej
forme štúdia realizovaný v slovenskom jazyku na Univerzite Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulte.
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov, vrátane
sumáru finálnych úprav) tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Alexandra
Kotrecová, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
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občianskeho práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie návrhu na udelenie vedeckopedagogického tiltulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Alexandre Kotrecovej, PhD., LL.M., v odbore 3.4.11. občianske právo. Následne dal
slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý
v mene predsedníčky habilitačnej komisie, prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. v tomto konaní,
predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce JUDr. Alexandry Kotrecovej, PhD., LL.M. v odbore 3.4.11. občianske právo zo
dňa 20.03.2017.
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.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Alexandry Kotrecovej, PhD., LL.M. zo dňa 20.03.2017.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných
hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Alexandre Kotrecovej, PhD., LL.M.
v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá informovala prítomných, že habilitačná prednáška
a obhajoba habilitačnej práce prebiehala na vysokoj vedeckej úrovni, inaugurantka urobila na
prítomných dobrý dojem, ide o šikovnú pedagogičku a prihovára sa za udelenie vedecko8

pedagogického titulu docent. Tento návrh podporil aj dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda,
PhD. a prodekan fakulty, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
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. 6:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
41

41
40
0
1

40 hlasov
0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 6
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Alexandre Kotrecovej, PhD., LL.M., v odbore
3.4.11. občianske právo.
BOD 7) Schválenie magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku v dennej
forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 programu - prerokovanie a schválenie magisterského
študijného programu v študijnom odbore 3.4.1. právo v dennej forme štúdia realizovaný
v anglickom jazyku. Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov boli zaslané
elektronicky členom VR PraF UK a zmeny a doplnenia zaslaného materiálu boli predložené členom
VR PraF UK pred začiatkom zasadnutia v písomnej forme. Ide o technické detaily v informačných
listoch a materiál je predkladaný v ich znení.
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. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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(Na hlasovaní sa nezúčastnili: JUDr. Zdenka Papoušková, PhD. a doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., ktoré neboli v tom čase prítomné v zasadacej miestnosti.)
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala
a schválila magisterský študijný program v študijnom odbore 3.4.1 právo v dennej forme
štúdia realizovaný v anglickom jazyku na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulte.
Schválený študijný program (odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov, vrátane
sumáru finálnych úprav) tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Predseda VR PraF UK navrhol, aby sa prerokoval bod 9) programu zasadnutia následne, za
bodom 7) a až po ňom, aby sa prerokovával bod 8) programu zasadnutia a dal o tejto zmene
hlasdovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa nezúčastnili: JUDr. Zdenka Papoušková, PhD. a doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., ktoré neboli v tom čase prítomné v zasadacej miestnosti.)
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila
prerokovanie bodu 9) programu zasadnutia následne za bodom 7) programu zasadnutia ako
nový bod 8 a doterajší bod 8 sa označuje ako bod 9.

BOD 8, pôvodný bod 9) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ivana Šošková,
PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu
a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Ivany Šoškovej, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 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 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
a požiadal o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy
habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.
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Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a
tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už zúčastnili: JUDr. Zdenka Papoušková, PhD. a doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., ktoré sa vrátili do zasadacej miestnosti.)
Uznesenie č.9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Ivane Šoškovej, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, tému habilitačnej
prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Renáta Veselá, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika
Oponenti:
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Rodinné právo medzi súkromným a verejným právom.
Téma habilitačnej práce:
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného
práva 1949.
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BOD 9, pôvodný bod 8) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent –
JUDr. Romana Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie návrhu na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Romane Smyčkovej, PhD., v odbore 3.4.11. občianske právo. Následne dal slovo
prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý
v mene predsedníčky habilitačnej komisie, prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. v tomto konaní,
predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., v odbore 3.4.11. občianske právo zo dňa
20.03.2017.
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:
Vyšetrovací princíp po rekodifikácii civilného procesu.
Téma habilitačnej práce:
Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. zo dňa 20.03.2017.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných
hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Romane Smyčkovej, PhD. v študijnom
odbore 3.4.11. občianske právo.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá informovala prítomných, že habilitačná prednáška
a obhajoba habilitačnej práce prebiehala na vysokej vedeckej úrovni, inaugurantka bola presvedčivá
a prítomní hostia na prednáške vysoko ocenili jej prednášku a obhajobu habilitačnej práce. Zároveň
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uviedla, že hostia z radov sudcov pochválili habilitantku ako hlavnú prednášateľku pre sudcov
v oblasti civilného mimosporového konania. Taktiež sa prihovorila za udelenie vedeckopedagogického titulu docent habilitantke. Tento návrh podporil aj dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard
Burda, PhD., prodekan fakulty, prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a doc. JUDr. Mgr. Andrea
Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
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. 10:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
41

41
41
0
0

41 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 10
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Romane Smyčkovej, PhD., v odbore 3.4.11.
občianske právo.
BOD 10) Návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10, podbod a) programu, doplnenie členov skúšobných
komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, pričom
navrhol, aby sa v tomto bode zároveň prerokoval aj jeho návrh na doplnenie tých istých osôb za
členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok (Dr. Lysina v študijných
predmetoch Medzinárodné právo verejné, Medzinárodné právo súkromné a Dr. Kukliš v študijnom
predmete Správne 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. 11:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
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Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 11
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia:
Interný člen komisie:

JUDr. Peter Lysina, PhD.

Externý člen komisie:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.

b) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
Študijný predmet: Medzinárodné právo verejné a Medzinárodné právo súkromné
Interný člen komisie: JUDr. Peter Lysina, PhD.
Študijný predmet: Správne právo
Externý člen komisie: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
BOD 11) Informácia dekana.
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných o ďalších
termínoch zasadnutí VR PraF UK v roku 2017, ktoré sú plánované nasledovne:
- 08.06.2017
- 21.09.2017
- 19.10.2017
- 16.11.2017
Zmena termínu možná v prípade, ak sa termín bude krížiť s iným zásadným podujatím.
BOD 12) 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 návrhu na vymenovanie
za profesora.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 12 – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora,
doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

v

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
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PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Historický
ústav, 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, SR

Téma inauguračnej prednášky:

Hľadanie pravdy v histórii práva.

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa
Klimku, DrSc., 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
07.03.2017, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA, uskutočnenej dňa 23.03.2017 na
tému „Hľadanie pravdy v histórii práva“ inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 3. 4. 2. teória a dejiny štátu a práva.
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.
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., 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 vyzval inauguranta, doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M.,
MA, 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. 12:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 57
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať podľa prezenčnej listiny: 43
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 40
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Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

40
40
0
0

40 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

Uznesenie č. 12
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA za profesora v študijnom
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.

BOD 12) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
BOD 13) Záver.
Predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
V Bratislave dňa 24.03.2017.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Zapísala:
JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
PraF UK v Bratislave
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