Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 21. septembra 2017.

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 21.09.2017 od 11.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 57
Prítomní:

40 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

17 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – inauguračná prednáška.
3. Informácia dekana.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Marianna Novotná, PhD., – Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva, v odbore
3.4.11. občianske právo – informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku
hlasovania per rollam – vo veci schválenia členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
5. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
6. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
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8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - Mgr. Michal Považan, 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 členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Rudolf Kasinec, 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 členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, 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 členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
11. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku.
12. Iné návrhy na schválenie:
-

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach
vo všetkých stupňoch štúdia,
doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe,

13. Rôzne.
14. Záver.

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov.
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 39
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavila doc.
JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
- JUDr. Jana Bajánková
- JUDr. Tomáš Borec
- doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA
- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
- JUDr. Ľubomír Hrežďovič
- JUDr. Peter Hulla
- JUDr. Robert Kaliňák
- JUDr. Karol Kovács
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-

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
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:
39 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 21.09.2017.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov na tajné hlasovanie JUDr. Ing. Ondreja
Blaža, PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých
skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Hlasovania sa zdržali: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Na hlasovaní sa už zúčastnila doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá sa dostavila na
zasadnutie VR PraF UK.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 21.09.2017 JUDr. Ing. Ondreja
Blaža, PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
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BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4 správne právo – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK,
prítomných hostí, inaugurantku a odovzdal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc.,
predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. Máriu
Srebalovú, PhD. Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov
inauguračnej komisie a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov
týkajúcich sa vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa
05.09.2017, uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Mária Srebalová, 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 „Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní“.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predstavil uchádzačku a vyzval ju, aby predniesla svoju
inauguračnú prednášku v časovom limite do 30 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo
verejné.
Inaugurantka, doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., pozdravila prítomných členov VR PraF
UK, prítomných hostí, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov.
Inauguračná prednáška, na tému „Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní“, bola
zameraná na problematiku výchovného pôsobenia správnych orgánov na subjekty správneho
konania a na zmysel, obsah a prejavy zásady výchovného pôsobenia vo všeobecnom správnom
konaní, osobitne pri správnom trestaní.
Výklad prednášky bol rozdelený na dve časti, v prvej inaugurantka venovala pozornosť
tendenciám vývoja verejnej správy a správneho práva v podmienkach Slovenskej republiky
v súvislosti s vývojom európskej verejnej správy. Druhá časť prednášky bola zameraná na
pretrvávajúci a dlhodobo aktuálny problém absencie kódexu správneho trestania, ktorý by mal ako
ťažiskový právny predpis správneho práva, obsahovať kodifikáciu základných princípov a zásad
v danej oblasti. Na záver uchádzačka prepojila požiadavky praxe s teóriou správneho práva, ktorá
uprednostňuje preventívne pôsobenie verejnej správy pred jej pôsobením represívnym a tiež metódu
presvedčovania pred donucovacou metódou.
Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Marián
Vrabko, CSc., otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorý vyzdvihol inaugurčnú prednášku a položil inaugurantke otázku,
ktorú ona zodpovedala. Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie vyzval
oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesorku, prof. JUDr. Peter Škultéty, Dr.Sc., prof.
JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., a prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., sa vo svojich oponentských
posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inaugurantky, jej publikačnú a vedecko výskumnú
činnosť a vyzdvihli jej dosiahnuté preukázateľné a nespochybniteľné výsledky v týchto oblastiach.
Zároveň uviedli, že je známou a uznávanou osobnosťou doma i v zahraničí v oblasti správneho
práva.
Z uvedených dôvodov odporučili, aby bola inaugurantka, doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.,
po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaná za profesorku v študijnom odbore 3.4.4.
správne právo.
Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie opätovne otvoril diskusiu, v rámci
ktorej vystúpili:
- JUDr. Matej Horváth, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave ,
- prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v
Bratislave,
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-

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka, Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave,
JUDr. Mária Duračinská, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
doc. JUDr. Ján Škrobák, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesorku, doc. JUDr. Máriu Srebalovú,
PhD., vyzdvihli odborný obsah jej inauguračnej prednášky a položili uchádzačke otázky, pričom
inaugurantka odpovedala na položené otázky a reagovala na ich pripomienky.
Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda komisie diskusiu ukončil. Inaugurantaka sa
poďakovala za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jej osoby, jej 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 uchádzačky za profesorku tajným hlasovaním.
BOD 3) Informácia dekana.
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., informoval prítomných členov VR PraF UK
o vydaných rozhodnutiach Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, po
vyjadrení Akreditačnej komisie, ktorým bolo fakulte:
- priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
v študijnom odbore trestné právo bez časového obmedzenia a v študijnom odbore ústavné
právo bez časového obmedzenia,
- priznané právo udeľovať akademický titul philosophiae doctor absolventom študijného
programu s názvom ústavné právo v študijnom odbore ústavné právo (v slovenskom jazyku
a anglickom jazyku, v dennej forme štúdia bez časového obmedzenia a v externej forme
štúdia do 31.08.2021,
- priznané právo uskutočňovať reformný bakalársky študijný program právo, ako aj dva nové
reformné magisterské študijné programy právo, jeden v slovenskom jazyku, druhý
v anglickom jazyku, zamerané na európske právo a medzinárodné právo a magisterský
študijný program právo a ekonómia.
BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Marianna
Novotná, PhD., – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho
a obchodného práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – informácia predsedu VR PraF UK
v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam – vo veci schválenia členov komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) programu zasadnutia a informoval prítomných členov
VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty z Protokolu o výsledku hlasovania zo dňa
10.08.2017 (pritom ide o konanie, ktoré už raz na VR PraF UK začalo, no kvôli určitej chybe bola
žiadosť stiahnutá a podaná znova):
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Protokol o výsledku hlasovania per rollam
vo veci schválenia návrhu členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky
a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent
JUDr. Marianne Novotnej, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 14.07.2017 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od 14.07.2017
do 09.08.2017 (deň ukončenia hlasovania 09.08.2017).
Dňa 10.08.2017 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.,
vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.
1. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za skrutátorov
pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 14.07.2017 do 09.08.2017, doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. a JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

57

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave

47

(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:

47

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

Neplatné hlasy:

0

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Marianne Novotnej, PhD. – Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného 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:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, PhD.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
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Oponenti:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Od jednotného civilného deliktu k dichotómii režimov náhrady škody.
Téma habilitačnej práce:
Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb za vnesené veci (Český pohľad).
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

57

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:

47

47

Proti návrhu hlasovalo:

0

Zdržalo sa hlasovania:

0

Neplatné hlasy:

0

Skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., a JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., potvrdili výsledok
hlasovania podpísaním Protokolu o výsledku hlasovania, ktorý predložili predsedovi Vedeckej rady
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho tiež podpísal.
Protokol o výsledku hlasovania prer rollam bol dňa 14.08.2017 elekronicky zaslaný členom
VR PraF UK v Bratislave.
V zmysle rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 3/2016), Čl. 4, ods. 4., návrhy uznesení, ktorými sa
hlasovalo per rollam, boli schválené, nakoľko za ne hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých
členov VR PraF UK ku dňu ukončenia hlasovania (09.08.2017). Deň ukončenia hlasovania,
09.08.2017, je zároveň dňom schválenia uznesení, ktoré dňom schválenia nadobudli aj platnosť a
účinnosť.
BOD 5) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov
a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. Luciu
Kurilovskú, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného
práva, kriminológie a kriminalistiky a následne predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil
prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Lucia
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Kurilovská, PhD., splnila všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesorku a podporil
vymenúvacie konanie. Následne otvoril k bodu č. 5 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.
5 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 3:
Za:
37 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Hlasovania sa zdržala: inaugurantka, doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila komisiu,
oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku - doc.
JUDr. Lucii Kurilovskej, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

v

Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr.h.c.

Pracovisko: Policajná akadémia Českej
republiky v Prahe, ČR

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v
Bratislave, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, SR

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

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

Téma inauguračnej prednášky:

Obete trestných činov.
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BOD 6) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – schválenie členov inauguračnej komisie,
oponentov a témy inauguračnej prednášky.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 – schválenie členov inauguračnej komisie, oponentov
a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Tomáša
Strémyho, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného
práva, kriminológie a kriminalistiky a predstavil inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s
jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., splnil
všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesora a podporil vymenúvacie konanie. Následne
a otvoril k bodu č. 6 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6
a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
Za:
37 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Hlasovania sa zdržal: inaugurant, doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 4
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila komisiu,
oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora - doc.
JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

v

Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

Pracovisko: Akadémia
v Bratislave, SR

prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr. h. c.

Pracovisko: Policajná akadémia Českej republiky
v Prahe, ČR
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Policajného

zboru

Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

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

v

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave,
Právnická fakulta, SR

Téma inauguračnej prednášky:

Restoratívna justícia a alternatívne tresty.

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Marek
Kordík, PhD., LL.M., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Mareka Kordíka, PhD., LL.M., v odbore 3.4.7. trestné právo a predstavil habilitanta. V krátkosti
oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe
písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.7. trestné právo a podporil konanie. Ďalej predniesol
návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov
habilitačnej komisie a oponentov.
V danom prípade bude navrhnutý jeden oponent navyše, ide o oponenta, ktorý nemá
požadovaný vedecko-pedagogický titul, ale jeho praktické skúsenosti zásadne zvýšia vedeckú
úroveň konania.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 7
a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Marekovi Kordíkovi, PhD., LL.M., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné
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právo, tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej
komisie a oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Členovia:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.

Pracovisko: Univerzita Komenského
Právnická fakulta, Bratislava, SR

v Bratislave,

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, Brno, ČR
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD.

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

plk. JUDr. Jaroslav Paľov

Pracovisko: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
Prezídia Policajného zboru, Bratislava, SR

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

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

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, ČR

Téma habilitačnej prednášky:

Dokazovanie pričítateľnosti
právnických osôb.

Téma habilitačnej práce:

Právny styk s cudzinou.

trestnej

zodpovednosti

BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Mgr. Michal
Považan, 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 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 Mgr.
Michala Považana, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického 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.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 8
a dal o ňom hlasovať.
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Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Mgr.
Michalovi Považanovi, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, 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 Klimko, DrSc.
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
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Prípravné konanie v historickej perspektíve.
Téma habilitačnej práce:
Vznik, pôsobenie a transformácia štátneho zastupiteľstva na Slovensku.
BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Rudolf
Kasinec, 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 komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Rudolfa Kasinca, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického 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.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 9 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 9
a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

37 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Rudolfovi Kasincovi, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra teórie práva a sociálnych vied, 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 Klimko, DrSc.

Pracovisko: Univerzita Komenského
Právnická fakulta, Bratislava, SR

v Bratislave,

Členovia:
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

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

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.

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

Oponenti:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

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

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne,
Právnická fakulta, Brno, ČR
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doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

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

Šafárika

Téma habilitačnej prednášky:

Justičný omyl a jeho druhy vo filmovom umení.

Téma habilitačnej práce:

Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska
neposlušnosť, právo na odpor.

10) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Dr. iur. JUDr. Ing.
Michal Turošík, 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 10 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní Dr. iur.
JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a predstavil
habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a
konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant 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.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 10 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č.
10 a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Dr. iur.
JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, 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 Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Členovia:
o.univ.-prof. DDr. DDr. h.c. Johannes Michael Rainer
Pracovisko: Paris Lodron Univerzita v Salzburgu, Právnická fakulta, Salzburg, Rakúsko
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, Česká republika
doc. PaeDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Koncepcia zodpovednosti kupujúceho za náhodné zničenie alebo poškodenie veci v rímskom
emptio-venditio.
Téma habilitačnej práce:
Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy.
Vzhľadom k tej skutočnosti, že po skončení rokovania o tomto bode programu, ešte stále
zasadala inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania za profesorku doc. JUDr. Máriu
Srebalovú, PhD., predseda VR PraF UK navrhol, aby sa:
- bod 11) programu zasadnutia VR PraF UK prerokoval ako bod 13) programu zasadnutia,
- bod 12) programu zasadnutia VR PraF UK prerokoval ako bod 11) programu zasadnutia a
- bod 13) programu zasadnutia VR PraF UK prerokoval ako bod 12) programu zasadnutia.
Predseda VR PraF UK dal následne o tejto zmene poradia programu hlasovať.
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu
prerokovania bodov programu na zasadnutí VR PraF UK dňa 21.09.2017: bod 11) programu
zasadnutia ako bod 13) programu zasadnutia, bod 12) programu zasadnutia ako bod 11)
programu zasadnutia a bod 13) programu zasadnutia ako bod 12) programu zasadnutia.
15

BOD 11, pôvodný bod 12) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo
všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie členov odborovej komisie v doktorandkom študijnom programe,
Predseda VR PraF UK otvoril bod 12, podbod a), b), programu, doplnenie členov
skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a
doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 11 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil
a tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o tomto bode programu, najskôr o podbode a) a potom
o podbode b).
Hlasovanie č. 10:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č.10:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala
a schválila doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
Externí členovia komisií:
-

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.; Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra
medzinárodního práva, Praha, ČR

-

prof., prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, dr.h.c.; Advokátní
kancelář Alexandera Bělohlávka, Praha, ČR

-

JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.; Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva,
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov, Bratislava, SR

-

prof. Steven Saxonberg, PhD.; Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Bratislava, SR
-

JUDr. Johan Schweigl, PhD.; Masarykova univerzita v Brne, Katedra finančního práva
a národního hospodářství, Brno, ČR

-

doc. JUDr. Michael Kohajda, PhD.; Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra
finančního práva a finanční vědy, Praha
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-

JUDr. Martin Kubinec, PhD.; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Banská Bystrica, SR

Hlasovanie č. 11:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

37 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Hlasovania sa zdržala: doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. Márie
Srebalovej, PhD.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č.11:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala
a schválila doplnenie členov odborovej komisie v doktorandskom študijnom programe,
v študijnom odbore: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva:
-

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta, Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, dekanka fakulty, Košice, SR

-

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta, Katedra dejín štátu a práva, Banská Bystrica, SR

-

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.; Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra
teórie práva a ústavného práva, Trnava, SR

BOD 12, pôvodný bod 13) 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.
Nasledovala desaťminútová prestávka a po nej rokovanie o bode 13).
BOD 13, pôvodný bod 11) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová,
PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4 správne právo – schválenie návrhu na vymenovanie
za profesorku.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 13 programu zasadnutia (pôvodný 11.
bod zasadnutia), perorokovanie vymenúvacieho konania za profesorku a schválenie návrhu na
vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Máriu Srebalovú, PhD., v študijnom odbore 3.4.4.
správne právo:
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Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

v

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta, ČR

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Ústav
štátu a práva, SR

Oponenti:
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Pracovisko:
Vysoká
škola
ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, SR

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Pracovisko:
Univerzita
Komenského
Bratislave, Právnická fakulta, SR

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Pracovisko: Masarykova
Právnická fakulta, ČR,

univerzita

v

v Brne,

Téma inauguračnej prednášky: Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Mariána
Vrabka, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním
inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda komisie; prof.
JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc., člen komisie; JUDr. Eduard Bárány, DrSc., člen komisie;
neprítomný: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., člen komisie, ospravedlnený.

-

všetci oponenti: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof.
JUDr. Petr Průcha, CSc.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej
komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 21.09.2017, 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
05.09.2017, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzačky doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD., uskutočnenej dňa 21.09.2017, na tému Zásada
výchovného pôsobenia v správnom konaní, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesorku v študijnom odbore 3. 4. 4. správne právo“.
Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia
komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie
oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných
hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0.
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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., uchádzačka splnila
všetky podmienky na vymenovanie za profesorku a VR Praf UK môže rozhodnúť o schválení alebo
neschálení návrhu na vymenovanie za profesora.
Predseda VR PraF UK vyzval inaugurantku, doc. JUDr. Máriu Srebalovú, PhD., aby
opustila miesto zasadnutia VR PraF UK a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom
hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol
vyhotovený protokol, informovali skrutátori.
Hlasovanie č. 12:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 57
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať podľa prezenčnej listiny: 40
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 39
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

39
38
0
1

38 hlasov
0 hlasov

Hlasovania sa nezúčastnila inaugurantka, doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Hlasovania sa už zúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 12:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD., za profesorku v študijnom odbore 3.4.4.
správne právo.
BOD 14) Záver.
Predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.
V Bratislave dňa 21.09.2017.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

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