Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 02. decembra 2021 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:
Neprítomní:

Program

43 členov VR PraF UK
8 členov VR PraF UK

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra
Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – inauguračná prednáška.
3. Schválenie návrhu vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016
schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
v znení Dodatku č. 1.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Patakyová, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,
v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
5. Prerokovanie kategorizácie výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v
odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo.
6. Schválenie návrhu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu "docent" a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na Univerzite Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulte.
7. Schválenie návrhu vnútorného predpisu, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty.
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8. Prerokovanie návrhu dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
9. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
10. Informácia dekana.
11. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra
Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na vymenovanie za
profesorku.
12. Rôzne.
13. Záver.

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR
PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Alexandry
Löwy, PhD., LL.M.
Prodekan pre vedu a rozvoj, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., skontroloval účasť
(prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr.
Alexandry Löwy, PhD., LL.M. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK
konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na
zasadnutí VR PraF UK:
- boli prítomní: predsedníčka inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie
a traja oponenti,
- bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 51
členov bolo prítomných 40 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
Ešte pred prvým hlasovaním (o programe zasadnutia) sa prihlásili ďalší dvaja členovia VR
PraF UK: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (spolu
počet prítomných 42). Pred inauguračnou prednáškou doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M.
sa prihlásil ďalší člen VR PraF UK: JUDr. Ján Šikuta, PhD. (spolu celkový počet prítomných 43).
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri niektorých hlasovaniach nižší, než počet
prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK
nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť.
Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na
hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom
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k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF
UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok
jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný.
Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine.

-

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

-

Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:
JUDr. Viliam Karas, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

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.
Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie
či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. doc.
PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Hlasovania na zasadnutí VR PraF UK dňa 02.12.2021
o jednotlivých bodoch programu sú realizované ako tajné.
Následne dal predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých
skrutátoroch hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 42 v tom čase prítomných).

Uznesenie č. 1:
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program
svojho zasadnutia konaného dňa 02.12.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft
Teams.
Hlasovanie č. 2:
Za:
42 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Pri tomto hlasovaní bolo následne zistené, že došlo k technickým problémom, následkom čoho dvaja
členovia VR PraF UK hlasovali viackrát:
- jeden člen VR PraF UK hlasoval: 3x
- ďalší člen VR PraF UK hlasoval: 2x
Z uvedeného dôvodu sa môžu pri tomto hlasovaní brať do úvahy len dva kladné hlasy týchto
hlasujúcich členov VR PraF UK (3 ich kladné hlasy sa nezapočítavajú).
Správne hlasovanie č. 2:
Za:
39 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 42 v tom čase prítomných).
Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za
skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 02.12.2021 ON-LINE
prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.
a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Hlasovania VR PraF UK dňa 02.12.2021
o jednotlivých bodoch programu sú realizované ako tajné.

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra
Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, prítomných hostí a inaugurantku.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Svetlane Ficovej, CSc.,
predsedníčke inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku doc. JUDr.
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Alexandru Löwy, PhD., LL.M. Predsedníčka inauguračnej komisie privítala a predstavila členov
inauguračnej komisie a oponentov.
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., prof. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., prof. JUDr. Bc. Marek Števček,
PhD.
Následne predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,
konštatovala, že v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov UK a PraF UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe
stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 26.10.2021 uchádzačka splnila fakultné kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu
a doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné
kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predsedníčka inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené
odporučila pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému: „Veľký
senát a ustálená rozhodovacia prax“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 02.12.2021 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., predsedníčka inauguračnej komisie, predstavila
uchádzačku, jej pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzvala doc. JUDr.
Alexandru Löwy, PhD., LL.M., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Veľký
senát a rozhodovacia prax“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej
prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurantka, doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M., pozdravila prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurantka v úvode prednášky vymedzila a zdôraznila význam princípu právnej istoty,
a to najmä s akcentom na okruh právnych vzťahov do ktorých vstupujú adresáti právnych noriem.
Poukázala aj na legislatívne vymedzenie pojmu právna istota v relevantných predpisoch
a identifikovala jednotlivé nástroje, ktoré v oblasti civilného práva majú prispieť k jej zabezpečeniu.
Formulovala hypotézu, ktorú sa na základe syntézy poznatkov v závere prednášky potvrdí alebo
vyvráti.
Následne analyzovala, či veľký senát ako jeden z garantov princípu právnej istoty napĺňa
konkrétnu zákonnú požiadavku, a to aj na podklade vybraných súdnych rozhodnutí a praktických
prípadov. Veľký senát začlenila do systému právno-ochranných orgánov a analyzovala jeho vlastnú
činnosť, a to v kontexte štatistiky rozhodnutí, ktoré ním boli vydané od jeho vzniku.
Na podklade vykonanej analýzy vybraných prípadov, sa potom pokúsila identifikovať, či je
ustálená rozhodovacia prax napĺňaná v kontexte rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR
a pôsobnosti veľkého senátu. Poukázala na základné interpretačné nedostatky, ktoré analyzovala na
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podklade konkrétnych rozhodnutí veľkého senátu občianskoprávneho kolégia. Nastolená
nesprávnosť interpretácie úlohy veľkého senátu vedie nielen k absolútnosti jeho vlastnej funkcie, ale
aj neguje požiadavku na princíp právnej istoty.
V kontexte skúmania širšieho rozsahu ustálenej rozhodovacej praxe, a to najmä smerom
k ďalším orgánom ochrany práva, uchádzačka ďalej analyzovala vzájomný vzťah medzi
rozhodovacou činnosťou Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR a možnosti smerom
k vytváraniu ustálenej rozhodovacej praxe. Uchádzačka konkretizovala jednotlivé modality, kde
možno vnímať priamy vplyv a vzájomný vzťah medzi činnosťou Najvyššieho súdu SR a Ústavného
súdu SR, a to pri tvorbe ustálenej rozhodovacej praxe. Túto opätovne podrobila testu v rozsahu
kompetencií veľkého senátu.
V závere vyhodnotila, že formulovanú hypotézu je možné potvrdiť len čiastočne, a zároveň
sumarizovala jednotlivé konklúzie, ktoré by nemali smerovať k potrebe novelizácie zákonných
ustanovení, ale smerom k použitiu racionálneho (premýšľajúceho) rozumu pri interpretácií zákona.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu.
Po skončení inauguračnej prednášky predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr.
Svetlana Ficová, CSc. otvorila diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili:
-

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda Najvyššieho súdu SR,
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor, Univerzita Karlova v Prahe.
Inaugurantka na položené otázky odpovedala postupne ako jej boli položené diskutujúcimi.

Následne predsedníčka inauguračnej komisie ukončila diskusiu k inauguračnej prednáške a
vyzvala prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., prof.
JUDr. Peter Vojčík, CSc. a prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD. vo svojich oponentských
posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzačky, jej doterajšie
vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady pre menovanie za profesorku.
Prof. JUDr. Alena Macková, PhD. vo svojom oponentskom posudku skonštatovala
splnenie jednotlivých kritérií, ktoré sú stanovené pre vymenovanie za profesora. Oponentka
osobitne vyzdvihla rozsah publikačnej činnosti a ohlasy na publikačnú činnosť, ktoré počtom
prekračujú požiadavky pre toto kritérium inauguračného konania. V sumáre hodnotila uchádzačku
ako bádateľku, ktorá sa vo svojej odbornej a vedeckej činnosti zameriava na široké spektrum otázok
civilného práva procesného, pričom analyzuje aj vybrané hmotnoprávne inštitúty. Po vyhodnotení
všetkých ostatných kritérií odporučila jej menovanie za profesorku v odbore občianske právo
(predtým odbor 3.4.11. občianske právo).
Prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD. v rámci posudzovania uchádzačky zdôraznil, že
pani docentka Löwy v plnej miere spĺňa stanovené fakultné kritériá pre získanie vedecko 6

pedagogického titulu profesor. Pri hodnotení inaugurantky konštatoval, že sa u nej snúbi skutočný
záujem o predmet vedeckého výskumu, vedecká poctivosť nasledovaná postupom času a príslušnou
vedeckou akríbiou. Poukázal aj na jej pedagogické schopnosti. Vyhodnotil, že po formálnej stránke
spĺňa všetky fakultné kritéria stanovené na získanie vedecko – pedagogického titulu profesor, ba
v niektorých ukazovateľoch ich výrazne prekračuje. V neposlednom rade vyzdvihuje jej ľudské
vlastnosti, ktoré spolu s predpokladmi pre inauguračné konanie na Právnickej fakulte v sumáre vedú
k jeho odporúčaniu pre udelenie titulu profesor v odbore občianske právo (odbor habilitačného
konania a inaguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. vo svojom oponentskom posudku identifikoval odbornú
profiláciu inaugurantky v rámci občianskeho práva, kde vyzdvihol najmä jej kontinuálne pôsobenie
v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Osobitne vnímal prínos inaugurantky pre vedu občianskeho
práva v rovine kvantitatívneho počtu vedeckých výstupov, ktoré majú nie len širokospektrálny, ale
v značnej časti aj interdisciplinárny záber. Zdôraznil jej účasť na legislatívnych prácach súvisiacich
s reformou slovenského civilného procesu. Uvítal zameranie publikovania na riešenie otázok, ktoré
v odbornej a vedeckej spisbe nie sú tak často frekventované, resp. dokonca také, ktoré v odbornej a
vedeckej spisbe nie sú komplexne spracované. Napokon poukázal aj na význam prepojenia
teoretických a praktických znalostí a zručností, čo využíva nie iba vo vedeckej práci, ale aj v práci
pedagogickej. Po vyhodnotení všetkých ostatných kritérií odporučil jej menovanie za profesorku
v odbore občianske právo (predtým odbor 3.4.11. občianske právo).

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M. za profesorku v odbore občianske
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).
Po vystúpení oponentov predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová,
CSc. vyzvala inaugurantku, aby sa vyjadrila k oponentským posudkom.
Inaugurantka doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M. úprimne a z celého srdca
poďakovala oponentom za pozitívne posudky a kladné hodnotenia. Váži si, že tak významné
osobnosti z oblasti študijného odboru občianske právo prijali funkciu oponentov v tomto
inauguračnom konaní.
Následne predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. otvorila
diskusiu k oponentským posudkom. Do diskusie sa prihlásila prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.,
ktorá položila otázku, na ktorú inaugurantka hneď odpovedala.
Potom sa do diskusie prihlásil prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., ktorý vyzdvihol osobu
inaugurantky a uviedol, že pokiaľ si dobre pamätá, ide o najmladšiu uchádzačku v odbore
občianske právo za cca. posledných 30 rokov a vyzval na podporu konania.
Do diskusie sa prihlásila aj doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., ktorá je kolegyňou
inaugurantky na Katedre občianskeho práva PraF UK, ktorá taktiež vyzdvihla osobu inaugurantky.
Uviedla, že inaugurantka je mimoriadne pracovitý a usilovný človek s obrovskou dávkou empatie a
aj napriek mladému veku ide o vyzretú osobnosť v oblasti občianskeho práva, čo preukazuje aj
zvolenie témy inauguračnej prednášky a vyzvala na podporu konania.
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Po skončení diskusie predsedníčka inauguračnej komisie, doc. JUDr. Svetlana Ficová, PhD.,
podporila návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo a vyzvala
členov VR PraF UK na jeho podporu a ukončila verejnú časť inauguračnej prednášky.
Potom požiadala členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia
VR PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo
zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
- hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku
v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.11.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo (odbor habilitačného
konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.

BOD 3) Schválenie návrhu vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016
schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací
poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku
č. 1.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k
vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1.
Uviedol, že rokovací poriadok sa mení a dopĺňa v tom zmysle, že pokiaľ ide o verejné
hlasovanie (najmä v čiastkových otázkach), môže sa hlasovať aj prostredníctvom elektronickej
funkcie „zdvihnutia ruky“ v elektronickom systéme, v ktorom on-line zasadnutie prebieha, bez
potreby verbálneho vyjadrenia prejavu vôle členov Vedeckej rady prítomných na on-line rokovaní
alebo osobitným vyplnením hlasovacieho formulára, posilňuje sa tak možnosť pružnejšieho
rokovania.
Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému
Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1. bol
členom VR PraF UK zaslaný dňa 30.11.2021 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 3 diskusiu. Do diskusie sa 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. 3:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a prof.
JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., ktorí sa zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných).

Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje vnútorný
predpis Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2016 schválenému Vedeckou radou
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Rokovací poriadok Vedeckej rady
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1.

BOD 4 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Patakyová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov,
témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce
v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Márii Patakyovej,
PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania,
pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD.,
prodekanovi pre vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitantku, 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
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.8.) a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov
habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 4 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 4 a dal
o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
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Za:
Proti:
Zdržal sa:

38 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a prof.
JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., ktorí sa zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške.
Nehlasoval: 1 prítomný člen VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných).
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Márii Patakyovej, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v dbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
– predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej
prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR

Téma habilitačnej prednášky:
Euro-konformný výklad vo vybranej judikatúre slovenských súdov.
Téma habilitačnej práce:
Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž v digitálnom prostredí. Európsky a medzinárodný pohľad.
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BOD 5) Prerokovanie kategorizácie výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v
odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - prerokovanie kategorizácie výstupov tvorivej
činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených
k študijnému odboru právo.
Uviedol, že kategorizácia publikačných výstupov je uvedená aj v texte „Kritérií na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na Univerzite
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte“ a je ešte aj osobitne prílohou č. 2 predmetných
„Kritérií“ fakulty, ktoré sú predmetom rokovania v ďalšom bode programu zasadnutia (bod č. 6)
ako aj v texte vnútorného predpisu, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, ktorý je tiež predmetom ďalšieho rokovania (bod 7). a preto sa v tomto bode neprijíma
osobitné uznesenie.
Doplnil, že v októbri 2021 bolo stretnutie piatich dekanov právnických fakúlt univerzít
v Slovenskej republike (4 verejnoprávnych a Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy), kde sa
spoločne dohodli na definíciách kategórií vedeckých publikácií podľa špecifík tvorivej činnosti
v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených
k študijnému odboru právo, ktorá je postavená na skúmaní vedeckého prínosu každej jednej
publikácie osobitne a jeho následnom konkrétnom odôvodnení. Konečne sa tak aspoň v odbore
právo dostaneme z formalistického zaraďovania publikácií do kvalitatívneho zaraďovania
publikácii.
Predseda VR PraF UK po bližšom oboznámení prítomných s kategorizáciou výstupov
tvorivej činnosti otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc,
ktorý navrhol, že by bolo vhodné sa vysporiadať s pojmom „karentovaný časopis (odborné
periodikum)“ v odbore právo, keďže tieto časopisy nie sú v odbore právo v európskom priestore
typickým výstupom.
Predseda VR PraF UK uviedol, že považuje za dôležité otvoriť do budúcnosti aj v
spolupráci s ostatnými právnickými fakultami na Slovensku problematiku karentovaných výstupov
aj problematiku výstupov registrovaných v medzinárodných databázach v odbore právo, pretože
v odbore právo kontinentálna „západná Európa“ takýmto výstupom neprikladá žiadny význam a aj
v anglo-americkom priestore medzinárodné databázy považujú len za spôsob rýchlejšieho
a systematickejšieho hľadania informácii, nie za známku kvality. Spýtal sa prof. Sváka, či považuje
takéto riešenie smerom do budúcnosti za postačujúce. Profesor Svák súhlasil.
Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda VR PraF UK ukončil diskusiu
k tomuto bodu programu ako aj rokovanie o samotnom bode programu.
BOD 6) Schválenie návrhu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu "docent" a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu "profesor“ na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) – prerokovanie a schválenie kritérií na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritérií na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na Univerzite Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulte a bližšie oboznámil prítomných s ich obsahom.
Uviedol, že „Kritériá“ fakulty majú širší význam, nakoľko upravujú podmienky, ktoré
musia spĺňať uchádzači, ktorí chcú získať vedecko-pedagogický titul „docet“ a „profesor“, ale aj
podmienky, ktoré musia spĺňať pedagogickí pracovníci na funkčných miestach docentov
a profesorov.
Obsah „kritérií“ fakulty vychádza a korešponduje s „Rámcovými kritériami na získanie
titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 24/2021
schválený Vedeckou radou Univerzity Komneského)“, rešpektujú súčasné fakultné kritériá
a v niektorých oblastiach prinášajú rozumné sprísnenie, najvypuklejšie v prípade ohlasov, ktoré
zdvojnásobujú.
Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof.
Mgr. Miroslav Lysý, PhD., ktorý navrhol upraviť v kritériách ustanovenie čl. 13 Vedecká škola
tak, že podmienky by spĺňal aj uchádzač, ktorý vychoval dvoch ukončených doktorandov (t.j.,
ktorým bol udelený titul PhD.). Do diskusie sa zapojil aj doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., doc.
Mgr. Ján Škrobák, PhD., prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
a doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Na základe rozpravy v rámci diskusie, predseda VR PraF UK predkladá materiál na
hlasovanie aj s doplnením čl. 13 Vedecká škola v nasledovnom znmení: na konci druhej vety čl.
13 sa pred bodku vkladá text: „(z hľadiska obsadenia funkčného miesta profesora postačuje, ak
osoba uchádzajúca sa o funkčné miesto profesora už v minulosti vyškolila jedného doktoranda
a školila jedného doktoranda po dizertačnej skúške)“.
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
"docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
"profesor“ na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte boli členom VR PraF UK
zaslané dňa 29.11.2021 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Univerzity
Komenského v Bratislave a účinnosť 01.09.2022.
Keďže ďalšie pripomienky do diskusie neboli, predseda VR PraF UK ukončil diskusiu
k bodu programu a dal hlasovať o predloženom dokumente.
Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
1 hlas

Návrh bol prijatý.
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Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea
Olšovská, PhD. a prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., ktorí sa opätovne pripojili k zasadnutiu VR
PraF UK pred rokovaním o tomto bode programu, po zasadnutí inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške.
Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK (z 43 prítomných).
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na
Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte.
BOD 7) Schválenie návrhu vnútorného predpisu, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) – prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu,
ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v
podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
Uviedol, že vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na
fakulte sa spravuje a je v súlade s vnútorným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave č.
23/2021 schváleným Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, pričom
v podmienkach fakulty ide len o upresnenie niektorých špecifík oproti univerzitnému predpisu,
nejde teda o komplexný dokument, ktorý by prevzal aj celý univerzitný predpis.
Vnútorný systém kvality vzdelávania na fakulte je súčasťou vnútorného systému
zabezpečovania kvality výkonu činností na fakulte, ktorý predstavuje súhrn všetkých vnútorných
predpisov fakulty a je vhodne dopĺňaný prostredníctvom celého vnútorného systému
zabezpečovania kvality výkonu činností na fakulte.
Predseda VR PraF UK následne bližšie oboznámil prítomných s obsahom schvaľovaného
vnútorného predpisu. Prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa doc. JUDr. Ing. Ondrej
Blažo, PhD. doplnil, aby učitelia fakulty aktuálne upriamili pozornosť aj na univerzitný systém
kvality, pokiaľ ide o hodnotenie študentov.
Tento vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, bol členom VR Praf UK zaslaný dňa 30.11.2021 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jeho schválenia vo VR PraF UK.
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.
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Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

40 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK (z 43 prítomných).
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje vnútorný
predpis, ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
BOD 8) Prerokovanie návrhu dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) – prerokovanie dlhodobého zámeru vo vzdelávacej,
výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti Univerzity Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulty a ospravedlnil sa členom VR PraF UK, že im ho poslal až dňa
01.12.2021 (pozn. oficiálny názov dokumentu Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027). Ďalej uviedol, že návrh
dlhodobého zámeru PraF UK bude po prerokovaní vo VR PraF UK schvaľovať Akademický senát
PraF UK, pričom pripomienky k nemu sa sa môžu posielať až do utorka 07.12.2021, tak snáď
neskorší dátum zaslania nebude problémom, ak by to však ktorýkoľvek člen VR PraF UK žiadal,
možeme rokovanie o dlhodobom zámere prerušiť a vrátiť sa k nemu na inom zasadnutí VR PraF
UK. Takáto požiadavka však nezaznela.
Prerdseda VR PraF UK ďalej uviedol, že dlhodobý zámer je chrbtovou kostrou vnútorného
systému kvality a je kombináciou Dlhodobého zámeru UK a nášho relatívne nedávno schváleného
dlhodobého zámeru a bude mať v novom systéme akreditácie významné miesto.
Potom 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.
Hlasovanie č. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

34 hlasov
1 hlasov
0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Nehlasovali: 8 prítomní členovia VR PraF UK (z 43 prítomných).
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Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie
na vedomie Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej
tvorivej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (pozn. oficiálny
názov dokumentu: Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty na obdobie rokov 2021 – 2027) a ukladá dekanovi fakulty predložiť ho na
schválenie Akademickému senátu PraF UK.

BOD 9 ) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 9, podbod a), b) 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.

Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

39 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK (z 43 prítomných).

Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:
a) doplnenie predsedov členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
- doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
- doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
Interní členovia komisií:
15

-

Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva,
Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania,
JUDr. Tibor Hlinka, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra finančného práva,
Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
Mgr. Petra Dražová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva,
Mgr. Filip Petrek, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva,
JUDr. Lukáš Turay, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,
JUDr. Zuzana Klincová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva,
JUDr. Martina Haršányová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra občianskeho práva,

Externí členovia komisií:
- Mgr. Kristian Hodossy, PhD. - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky,
- Mgr. Lukáš Lapšanský, PhD. – Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Pracovné právo
Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií):
- doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
- doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
= študijný predmet: Teória štátu a práva
Interný člen komisií:
- Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva.
= študijný predmet: Finančné právo
Interný člen komisií:
- JUDr. Tibor Hlinka, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra finančného práva.
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= študijný predmet: Správne právo
Interný člen komisií:
- Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva.
= študijný predmet: Obchodné právo
Interný člen komisií:
- Mgr. Filip Petrek, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.
= študijný predmet: Trestné právo hmotné
Interný člen komisií:
- JUDr. Lukáš Turay, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
= študijný predmet: Trestné právo procesné
Interný člen komisií:
- JUDr. Lukáš Turay, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
= študijný predmet: Občianske právo hmotné
Interní členovia komisií:
- JUDr. Zuzana Klincová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva,
- JUDr. Martina Haršányová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra občianskeho práva.
= študijný predmet: Občianske právo procesné
Interní členovia komisií:
- JUDr. Zuzana Klincová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva,
- JUDr. Martina Haršányová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra občianskeho práva.

BOD 10 Informácia dekana.
Dekan PraF UK informoval prítomných, že v budúcom semestri sú plánované tri, v prípade
potreby štyri zasadnutia VR PraF UK (koncom februára 2022, na prelome apríla/mája 2022
a v polovici júna 2022).
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Presné termíny budú členom VR PraF UK oznámené v najbližších dňoch.
Bod 11) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra
Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulkta, Katedra
občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 11) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Alexandru Löwy, PhD., LL.M. v
odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.11.).
Predseda:
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlanu
Ficovú, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámila so stanoviskom a s výsledkom tajného ONLINE hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,
členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., prof. JUDr. Markéta
Selucká, Ph.D., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,
oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., prof.
JUDr. Bc. Marek Števček, PhD..
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Predsedníčka inauguračnej komisie prečítala zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej
komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 02.12.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi
VR PraF UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných
kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom
zasadaní dňa 26.10.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe
predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej
inauguračnej prednášky uchádzačky doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M., uskutočnenej
dňa 02.12.2021, na tému „Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax“ inauguračná komisia
odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore občianske
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)“.
Predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia
komisie a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet
prítomných členov a oponentov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných hlasov: 0, počet
neplatných hlasov: 0.
Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Predsedníčka inauguračnej komisie opätovne podporila toto konanie, prihovorila sa
členom VR PraF UK, aby hlasovali kladne. Vyjadrila vieru, že úsilie inaugurantky bude zavŕšené
úspechom.
Predseda VR PraF UK vyzdvihol inauguračnú prednášku a taktiež vyzval na podporu
konania.
Na záver ako predsedníčka inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK konštatovali,
že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie)
dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.
246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov UK a PraF UK, uchádzačka splnila všetky podmienky
na vymenovanie za profesorku a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení
návrhu na vymenovanie za profesorku.
Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK
dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku
hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 9:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 43
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z tojo neplatných
- z toho zdržaných:

42
41
0
0
1
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Za:
41 hlasov
Proti:
0 hlas
Zdržal sa: 1 hlas
Návrh bol prijatý.
Nehlasoval: 1 prítomný člen VR PraF UK (z 43 prítomných).
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Alexandru Löwy, PhD., LL.M.
– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva,
v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.11.) návrh na vymenovanie za profesorku.
Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantke, ktorá sa poďakovala
členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie, oponentom, taktiež svojej rodine, pánovi
rektorovi prof. JUDr. Bc. Marekovi Števčekovi, PhD. a kolegyni doc. JUDr. Romane Smyčkovej,
PhD.
Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantke, ku gratulácii sa postupne pridávali aj
ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške.
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 keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.
BOD 13) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za
úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil cca. o 16.50 hod.

V Bratislave, dňa 02.12.2021.

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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