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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  19. mája 2022 od  14.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51 

 

Prítomní:          51  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:      41 členov VR PraF UK   

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré 

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 22.04.2022 do 26.02.2022  vo veci 

schválenia:   

-  návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

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

docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD., z  Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, 

v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.12.), 

 

- doplnenia člena skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych skúškach  

      vo všetkých stupňoch štúdia, 

 

-     doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe. 

 

3. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré 

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 06.05.2022 do 10.05.2022  vo veci 

schválenia:   

 

- návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) 

doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Ústavu európskeho práva, v odbore medzinárodné  právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.),  

 

- návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

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

docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v  odbore 

pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.6.),  

 

- návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 
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habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu 

docent JUDr. Martinovi Gregorovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v  odbore 

rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.9.), 

 

- návrhu na doplnenie  členov skúšobných komisií, osôb oprávnených  skúšať na štátnych 

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia. 

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozef Andraško, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docent. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Zuzana Macková, PhD. -   Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v  odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie  predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Andrej Beleš, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v  odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) 

– schválenie  predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Katarína Burdová, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, 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 tému habilitačnej práce. 

 

8. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva 

a kriminológie, v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie  predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Martin Križan, PhD. - 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  predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 
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10. Iné návrhy na schválenie: 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia. 

b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch. 

 

11. Informácia dekana. 

 

12. Rôzne. 

 

13. Záver. 

 

Bod 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK. 

 Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skontroloval účasť členov VR PraF 

UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK skonštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK: 

- bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov  VR PraF UK, t.j. z 51 

členov bolo prítomných 38 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Pred hlasovaním o prvom bode programu sa na zasadnutie VR PraF UK pripojili doc. 

JUDr. Peter Lysina, PhD. a doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M. (počet prítomných v tom 

čase  40). 

Pred hlasovaním o bode č. 7 programu zasadnutia sa pripojil prof. JUDr. Pavel Šámal, 

Ph.D. (počet prítomných v tom čase 41). 

 

Spolu  celkový počet prítomných 41. 

  

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 

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:   

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

      Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:   

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
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- JUDr. Viliam Karas 

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

- doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. 

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- 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 31.03.2022 

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:           38 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 31.03.2022 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2:  

 

Za:            35 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasy 
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Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 členovia VR PraF UK (zo 40 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 19.05.2022 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 19.05.2022 

o jednotlivých bodoch programu sú realizované ako tajné. 

 

 

Bod 2) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré 

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 22.04.2022 do 26.04.2022  vo veci schválenia: 

 

- návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

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

docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi, PhD., z  Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, 

v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.12.), 

 

- doplnenia člena skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych skúškach  

      vo všetkých stupňoch štúdia, 

 

-     doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a  

rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil členov VR PraF UK s Protokolom 

o výsledku hlasovania pre rollam: 

                                                                   Protokol 

                                                 o výsledku hlasovania per rollam 

 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 22.04.2022 predsedom 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa 

22.04.2022 do 26.04.2022 (deň ukončenia hlasovania 26.04.2022). 

 

Dňa 27.04.2022 určení skrutátori, prodekan PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

a  prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., vykonali kontrolu hlasovania 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 schvaľuje za skrutátorov 

pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 22.04.2022 do 26.04.2022, prodekana PraF UK 

doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  

Výsledok hlasovania je nasledovný:          
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Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   37      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      37                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       35 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    2 

 

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

 

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

konaní o udelenie titulu docent prof. JUDr. Mgr. Vojtechovi Vladárovi,  PhD., z Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.12.), predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

Predseda: 

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 

Pracovisko: Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská diecéza, Spišské Podhradie, SR,  

(sudca cirkevného súdu) 

 

Oponenti:  

prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D. 

Pracovisko: Juhočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Teologická fakulta, České Budějovice, 

ČR 

 

prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD. 

Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská diecéza, Spišské Podhradie, SR,  

(sudca cirkevného súdu) 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Očistná prísaha v klasickom kánonickom práve. 

Téma habilitačnej práce:  

Prísahy v stredovekom kánonickom práve.  
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Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   37      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      37                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       37 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

 

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

- doplnenie člena skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych skúškach  

             vo všetkých stupňoch štúdia: 

 

 

Externý člen komisií:  

JUDr. David Falada, PhD., - Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta, Katedra právních dějin, 

 

- doplnenie školiteľa v doktorandskom študijnom programe: 

školiteľ v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijnom programe kánonické  

právo (denná aj externá forma): prof.  ICDr. Cyril Vasiľ, PhD., Univerzita  

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického  

a cirkevného práva. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   37      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      37                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       37 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

 

Skrutátori, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, 

CSc.,  potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 27.04.2022. 

 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal  a následne sa zaslal  elektronicky 

členom VR PraF UK v Bratislave dňa 27.04.2022. 

  

Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej  sa  nikto neprihlásil a 

tak  predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu. 
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Bod 3) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré 

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 06.05.2022 do 10.05.2022  vo veci schválenia:   

 

- návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) 

doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Ústavu európskeho práva, v odbore medzinárodné  právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.),  

 

- návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

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

docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v  odbore 

pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.6.),  

 

- návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

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

docent JUDr. Martinovi Gregorovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v  odbore 

rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.9.), 

 

- návrhu na doplnenie  členov skúšobných komisií, osôb oprávnených  skúšať na štátnych 

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a  

rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý oboznámil členov VR PraF UK s Protokolom 

o výsledku hlasovania pre rollam: 

                                                                   Protokol 

                                                 o výsledku hlasovania per rollam 

 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 06.05.2022 predsedom 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa 

06.05.2022 do 10.05.2022 (deň ukončenia hlasovania 10.05.2022). 

 

Dňa 11.05.2022 určení skrutátori, prodekanka  PraF UK doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, 

MLE a a  prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., vykonali kontrolu hlasovania na 

Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave.  

 

4. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za skrutátorov 

pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 06.05.2022 do 10.05.2022 prodekanku PraF UK 

doc. Dr. Iur. Angeliku Mašurovú, MLE a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:          

                                                 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  
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Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   40     

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      40                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       39 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    1 

 

5. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., 

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva,  v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8.), predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému 

inauguračnej prednášky: 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.   

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

republika 

 

Členovia:  

prof. Dr. Bernardo Cortese 

Pracovisko: Università degli Studi di Padova,  Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e 

Comunitario (Univerzita v Padove, Katedra verejného, medzinárodného a komunitárneho práva), 

Padova, Talianska republika 

 

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek , DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika 

 

Oponenti:  

Prof. univ. dr. habil. Maria-Adriana Almăşan  

Pracovisko: Universitatea din București, Facultatea de Drept (Univerzita v Bukurešti, Právnická 

fakulta), Bukurešť, Rumunsko 

 

prof. Dr. Csongor István Nagy, LL.M., Ph.D., S.J.D 

Pracovisko: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (Univerzita v Segedíne, 

Fakulta práva a politických vied). Segedín, Maďarsko 

 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

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

republika 

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky: 

Procesná autonómia členských štátov Európskej únie - In varietate concordia. 
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Výsledok hlasovania je nasledovný:        

                                                   

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   40      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      40                                        

Za návrh hlasovalo:                       40 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

6. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3: 

 

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

konaní o udelenie titulu docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD., z Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v 

 odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.6.), predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému 

habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia:    

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

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

 

Dr.h.c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., SR 

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Úvahy o právnej úprave vzťahov súvisiacich s dávkami vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 

v sociálnom poistení Slovenskej republiky. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   40      
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Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      40                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       40 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

7. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4: 

 

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

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Gregorovi, PhD.,  z Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v 

 odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.9.), predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému 

habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Pavel Salák jr., Ph.D. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR  

 

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.    

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

             

doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Právna kvalifikácia manželstva Marca Antonia a Kleopatry.  

 

Téma habilitačnej práce:  

Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom práve. 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   40      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      40                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       40 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 
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Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

8. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:  

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb  oprávnených skúšať na štátnych skúškach  

vo všetkých stupňoch štúdia: 

Externí členovia komisií: 

- JUDr. Elena Júdová, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická  

Fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, 

- doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva, 

-  prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., - Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia, 

- prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, 

- pplk. Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD., - Národná kriminálna agentúra Prezídia PZ, 

- prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 

Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia.  

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   40      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení – hlasovaní:                      40                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       39 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    1 

 

 

Skrutátori, doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, 

CSc.,  potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 11.05.2022. 

 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal  a následne sa zaslal  elektronicky 

členom VR PraF UK v Bratislave dňa 11.05.2022. 

  

Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej  sa  nikto neprihlásil a 

tak  predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu. 
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 BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozef Andraško, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Jozefovi Andraškovi, PhD. v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK 

zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore správne právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.), zo dňa 

13.05.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.   

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

 

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

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

              

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Vodič automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel v kontexte právnej úpravy 

cestnej premávky. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané oblasti správneho 

práva. 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Jozefa Andraška, PhD., zo dňa 13.05.2022. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných 

hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.  Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-
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pedagogického titulu docent JUDr. Jozefovi Andraškovi, PhD., v študijnom odbore správne právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh, uviedol, že sa zúčastnil na 

habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce habilitanta, ktoré boli ukážkové. Potom vyzval 

predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., aby sa vyjadril k priebehu 

konania. Ten uviedol, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce boli veľkým prínosom 

z hľadiska vedecko-technického pokroku a  taktiež požiadal o podporu konania.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     51 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              0 

- z toho zdržaných:              0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasoval: habilitant JUDr. Jozef Andraško, PhD., na základe vlastného rozhodnutia. 

 

Uznesenie č.  3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Jozefovi Andraškovi,  PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 
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BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Macková, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katerda pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - 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. Zuzane Mackovej,    

PhD., v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.6.). 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 pracovné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) 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, je rád, že k tomuto konaniu 

napokon prišlo a 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. 4:   

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia 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. Zuzane Mackovej, PhD.  -  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

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

             

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Kristina Koldinská, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Milena  Barinková, CSc.   

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

              

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Základné inštitúty práva sociálneho zabezpečenia - záruka ľudsky dôstojného života.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Tri dekády práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. 

 

 

BOD 6 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Andrej Beleš, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore trestné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - 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. Andrejovi Belešovi,     

PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.7.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre 

vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, 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 trestné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) a podporil 

konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce.  

 

Potom predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v hlasovacom lístku je omylom 

uvedené pôsobisko habilitanta Katedra trestného práva kriminológie a kriminalistiky, pričom 

habilitant pôsobí na Ústave európskeho práva, návrh uznesenia predkladá v znení so správnym 

pracoviskom, vyzval na podporu konania 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 už 

v znení správneho pracoviska habilitanta - Ústavu európskeho práva. 
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Hlasovanie č. 5:   

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 5:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD.  -  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) 

– predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.  

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

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR     

 

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 

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

              

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Právo na účinné vyšetrovanie z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a vnútroštátnych 

súdnych inštitúcií. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke. 
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BOD 7 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Katarína Burdová, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, 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 7) - 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. Kataríne Burdovej,      

PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne poveril prodekana pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáša 

Strémyho, PhD., podľa čl. 3 ods. 2 vnútorného predpisu PraF UK č. 3/2016 Rokovacieho poriadku 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 

a dodatku č. 2, aby predsedal tomuto bodu programu zasadnutia VR PraF UK. Zároveň sa  predseda 

VR PraF UK vzdial z miestnosti, takže na účely tohto bodu programu zasadnutia VR PraF UK bol 

neprítomný. Uvedené predseda VR PraF UK zdôvodnil tým, že habilitantka je jeho manželka 

a preto považuje takýto postup z hľadiska transparentnosti za najvhodnejší. Prodekan pre vedu prof. 

Strémy sa ujal predsedania a 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 predsedajúci otvoril k bodu č. 7 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak 

predsedajúci uzatvoril rokovanie o bode č. 7 a dal o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 6:   

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Hlasovania sa už zúčastnil aj prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 

Hlasovania sa nezúčastnil dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., (manžel habilitantky). 

 

Uznesenie č. 6:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Kataríne Burdovej, PhD.  -  Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 
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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: 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola n.o., Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

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. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Medzinárodné rodičovské únosy detí a Slovenská republika v premenách času. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom. 

 

 Po skončení rokovania o bode č. 7 prodekan pre vedu a rozvoj prof. Strémy zavolal späť na 

zasadnutie VR PraF UK predsedu VR PraF UK a odovzdal mu vedenie zasadnutia.  

 

BOD 8 ) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Miroslava 

Vráblová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva 

a kriminológie, v odbore trestné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. z Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva a kriminológie a vyzval na podporu 

konania.  

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 
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splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) a vyzval na 

podporu konania. 

 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 7: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas         

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovali: všetci  prítomní členovia   VR PraF UK (41). 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. 

Miroslave Vráblovej, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, Katedry 

trestného práva a kriminológie, v  odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.   

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

 

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 

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

                            

Oponenti:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, CSc. 

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

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

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

 

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

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

Pandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike. 

 

 

BOD 9 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Križan, PhD. - 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 predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) - 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. Martinovi Križanovi,      

PhD., v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.11.). Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi 

pre vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, 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 občianske právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) a podporil 

konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce.  

 

Potom na základe upozornenia doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. JUDr. Kataríny 

Šmigovej, PhD., LL.M., dekanky Fakulty práva PEVŠ, predseda VR PraF UK informoval 

prítomných, že v hlasovacom lístku nie je uvedené ďalšie priezvisko oponentky, doc. JUDr. Denisy 

Dulákovej, PhD. a to: Jakúbeková. Vyzval na podporu konania a 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 už v znení plného priezviska  oponentky: doc. JUDr. Denisa Duláková,-

Jakúbeková, PhD. 

  

Hlasovanie č. 8:   

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Nehlasoval: 1 člen VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 8:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Križanovi, PhD.  -  

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

občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.11.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému 



 22  

habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

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 
    
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   

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

 

doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

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

              

doc. JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Náhrada nemajetkovej ujmy pri zavinenom usmrtení blízkej osoby. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho. 

 

 

BOD10 ) Iné návrhy na schválenie: 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch. 

 

 Predseda VR PraF UK uviedol bod 10, 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. 9:   

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 
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Uznesenie č. 9   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:  

 

Interní predsedovia komisií ( zároveň sú aj členmi komisií): 

- doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická Fakulta, Katedra teórie práva a filozofie práva. 

 

Externí členovia komisií 

- Mgr. Matej Hanula, PhD. - Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 

- JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická 

fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva. 

 

b) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:  

 

Školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch teória a dejiny štátu 

a práva, všetci traja z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie 

práva a filozofie práva: 

 

- prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. 

- prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

- doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. 

 

 

BOD 11)   Informácia dekana. 

 

Dekan PraF UK informoval prítomných o tom, že okrem už dávnejšie stanoveného termínu 

zasadnutia VR PraF UK dňa 23.06.2022, plánuje ešte jedno krátke zasadnutie ON-LINE, 

pravdepodobne dňa 15.06.2022 o 08.00 hod.  

  Musia sa ešte prerokovať viaceré docentúry z dôvodu zabezpečenia a zachovania študijných 

odborov vzhľadom na novú akreditáciu, pričom nechce zahltiť oddelenie vedy rektorátu UK 

v posledný týždeň toľkými spismi. 

 Dekan PraF UK následne pogratuloval prof. JUDr. Bc. Marekovi Števčekovi, PhD., k jeho 

opätovnému zvoleniu (dňa 18.05.2022) za rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bude 

najväčšiu slovenskú univerzitu viesť aj v druhom funkčnom období. 

 

 

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. 
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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 15.11 hod.  

 

 

V Bratislave, dňa 19.05.2022. 

  

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

       prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

                      predsedajúci časti zasadnutia VR PraF UK 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


