Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 04. októbra 2018.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 04.10.2018 od 12.45 hod. (stanovená
hodina bola od 12.00).
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60
Prítomní:

41 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

19 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – inauguračná prednáška.
3. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na vymenovanie za
profesorku.
4. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré
vyhlásil dňa 20.09.2018, v termíne od 20.09.2018 od 12.00 hod. do dňa 25.09.2018 do 20.00
hod., vo veci schválenia:
-

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. PhDr.
Miroslava Slašťana, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné
právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Petrovi Lysinovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné
právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Ústavu európskeho práva, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo.
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5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Radovan Blažek, PhD., - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Matej Horvat, PhD., - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
7. Iné návrhy na schválenie:
a) zmeny študijných odborov v doktorandských študijných programoch,
b) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
d) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3.
ústavné právo,
e) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore obchodné
a finančné právo.
8. Zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade
s predloženými informačnými listami.
9. Informácia dekana.
10. Rôzne.
11. Záver.
BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a
privítal všetkých jej prítomných členov. Ospravedlnil sa, že zasadnutie začalo neskôr, ako bolo
plánované, pretože sa čakalo na príchod meškajúcich členov VR PraF UK.
Predseda VR PraF UK následne konšatoval, zo 60 členov bolo na začiatku prítomných 40
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná. Počas rokovania sa na zasadnutie dostavila JUDr.
Svetlana Ficová, CSc.

-

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Tomáš Borec
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
JUDr. Jana Duračinská, PhD.
JUDr. Mária Duračinská, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
JUDr. Peter Hulla
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-

JUDr. Robert Kaliňák
JUDr. Karol Kovács
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
JUDr. Peter Lysina, PhD.
JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Paller
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
JUDr. Daniela Švecová

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia a informoval ich, že oproti pôvodnému návrhu program predkladá tak,
že bod 9) programu sa bude prerokovávať ako bod 3) programu zasadnutia a ostatné body
programu sa primerane prečíslujú.
Potom sa prítomných členov VR PraF UK spýtal, či majú ďalšie návrhy na zmenu, či
doplnenie programu. Žiadne návrhy na zmenu, či doplnenie programu neboli a tak dal o programe
hlasovať.

Hlasovanie č. 1:
Za:
40 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č.1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program
svojho zasadnutia konaného dňa 04.10.2018.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovanie konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc.
JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
37 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 3 hlasy
Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa zdržali: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a doc. JUDr.
Juraj Hamuľák, PhD.
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Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovanie konané na VR PraF UK dňa 04.10.2018, doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD., JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – inauguračná prednáška.
Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal prítomných členov VR PraF UK,
prítomných hostí, inaugurantku a odovzdal slovo prof. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD.,
predsedovi inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesorku, doc. JUDr. Margitu
Prokeinovú, PhD.
Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov inauguračnej komisie
a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa
vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 18.07.2018,
uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., spĺňa
všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda
inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené, odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní
a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského
vnímnia“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 04.10.2018 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda inauguračnej komisie, potom predstavil
uchádzačku, jej pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a vyzval doc. JUDr. Margitu
Prokeinovú, PhD., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Sexuálne trestné činy vo
svetle pokroku spoločenského vnímnia“ v časovom limite do 30 minút, pričom konanie
inauguračnej prednášky bolo verejné.
Inaugurantka, doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., pozdravila prítomných členov VR PraF
UK, prítomných hostí, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov.
Inaugurantka sa vo svojej prednáške zamerala na viaceré pozitívne zmeny prenikajúce do
oblasti boja proti sexuálnym trestným činom a pomoci ich obetiam. Zároveň však aj poukázala na
potrebu určitých legislatívnych zmien v rámci sexuálnych trestných činov, ktoré by odstránili
zásadné nedostatky ich právnej úpravy. Inaugurantka vo svojej prednáške tieto nedostatky
konkretizovala a uviedla riešenia na ich odstránenie.
Po skončení inauguračnej prednášky, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD., vyzval oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesorku, prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., prof.
JUDr. Ivan Šimovček, CSc., a prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., sa vo svojich oponentských
posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inaugurantky, jej publikačnú a vedecko-výskumnú
činnosť a vyzdvihli jej dosiahnuté preukázateľné a nespochybniteľné výsledky v týchto oblastiach.
Poukázali na to, že svojou dlhoročnou prácou preukázala, že vo svojom vedeckom
a pedagogickom raste postupovala systematicky, cieľavedome rozvíjala svoje vedomosti
a schopnosti a významne obohatila novými poznatkami všetky predmetné oblasti jej záujmu.
Značná erudovanosť inaugurantky, dlhodobé pedagogické skúsenosti a kvality, prejavené uznania
zo strany odbornej verejnosti, ako aj jej osobnostné vlastnosti potvrdzujú, že je vyzretou
vysokoškolskou pedagogičkou s preukázateľnými veľmi dobrými výsledkami v odbore trestné
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právo. Publikačná činnosť uchádzačky prispieva k ďalšiemu rozvoju trestnoprávnej náuky a prináša
aj cenné poznatky pre výučbu a právnu prax.
Z uvedených dôvodov odporučili, aby bola inaugurantka, doc. JUDr. Margita Prokeinová,
PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaná za profesorku v študijnom odbore
3.4.7. trestné právo.
Po vystúpení oponentov, predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,
vyzval inaugurantku, aby reagovala na vystúpenie oponentov a zodpovedala na ich otázky.
Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásili:
- prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne,
- prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne,
- doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
- doc. JUDr. Marián Giba, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
- doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesorku, doc. JUDr. Margitu Prokeinovú,
PhD., vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jej inauguračnej prednášky a položili uchádzačke
otázky, pričom inaugurantka odpovedala na položené otázky a reagovala na ich pripomienky.
Do diskusie sa už nik neprihlásil, tak predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil.
Inaugurantka sa poďakovala za pozornosť pri prednese prednášky a za následné hodnotenie jej
osoby, jej vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich.
Predseda inauguračnej komisie, prof. Jozef Čentéš, PhD., taktiež podporil návrh na
vymenovanie uchádzačky za profesorku. Uviedol, že inaugurantka je kmeňovou zamestnankyňou
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky už dlhé roky, ocenil jej pedagogickú,
vedeckú činnosť, aj to, že v rámci pedagogickej činnosti pri vedení seminárov pracuje aj
s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a s medzinárodnými právnymi predpismi. Je
známa a rešpektovaná v akademickej obci v oblasti trestného práva.
Následne oboznámil prítomných s podpornými stanoviskami, ktoré mu boli doručené od
prof. JUDr. Petra Poláka, PhD., vedúceho Ústavu verejného práva, Fakulty práva, Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave a od doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD., vedúceho Katedry trestného
práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Právnickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici.
Následne odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú časť
inauguračnej prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali na
zasadnutie komisie a vypracovali návrh podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a požiadal ich, aby hlasovali o schválení alebo
neschválení návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku tajným hlasovaním.
Po odchode členov inauguračnej komisie a oponentov sa stala VR PraF UK
neuznášaniaschopná, predseda VR PraF UK vyhlásil prestávku, ktorú členovia VR PraF UK využili
na neformálnu diskusiu. Po návrate inauguračnej komisie a oponentov sa VR PraF UK opäť stala
uznášaniaschopnou a pokračovala v rokovaní.
Bod 3, pôvodný navrhovaný bod programu 9) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr.
Margita Prokeinová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7 trestné právo – schválenie návrhu
na vymenovanie za profesorku.
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Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 3 programu zasadnutia, perorokovanie
vymenúvacieho konania za profesorku a schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku
doc. JUDr. Margitu Prokeinovú, PhD., v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jozefa
Čentéša, PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním
inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., predseda komisie; prof.
JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., člen komisie; plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová,
PhD., členka komisie; prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DrSc., Univ.Priv.Prof.

-

všetci oponenti: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof.
JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej
komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 04.10.2018, 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
18.07.2018, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzačky, doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD., uskutočnenej dňa 04.10.2018, na tému
„Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania“, inauguračná komisia odporúča
schváliť návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v študijnom odbore 3. 4. 7. trestné
právo“.
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Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK
s výsledkami tajného hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili členovia
komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie
oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných
hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0.
Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK konštatovali, že
bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom
č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou
Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.6/2005 Z.z., uchádzačka splnila všetky podmienky na
vymenovanie za profesorku a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschálení návrhu na
vymenovanie za profesorku.
Nakoľko k uvedenému nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK vyzval
inaugurantku, doc. JUDr. Margitu Prokeinovú, PhD., aby opustila miesto zasadnutia VR PraF
UK a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili
skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali
skrutátori.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 60
Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 40
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

40
38
1
1

38 hlasov
1 hlasov

Návrh bol prijatý.
Hlasovania sa nezúčastnila inaugurantka, doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Na hlasovaní sa už zúčastnila prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá sa dostavila na zasadnutie
počas diskusie v rámci inauguračnej prednášky.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh na
vymenovanie doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 3.4.7.
trestné právo.
BOD 4) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam,
ktoré vyhlásil dňa 20.09.2018, v termíne od dňa 20.09.2018 od 12.00 hod. do dňa 25.09.2018 do
20.00 hod., vo veci schválenia:
-

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a
témy
inauguračnej prednášky, vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. PhDr.
Miroslava Slašťana, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné
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právo,
-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Petrovi Lysinovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné
právo,

-

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelení titulu docent JUDr.
Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Ústavu európskeho práva, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo.

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 programu zasadnutia a informoval prítomných členov
VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty z Protokolu o výsledku hlasovania zo dňa
26.09.2018:
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za skrutátorov pre
hlasovanie per rollam, konané v termíne od dňa 20.09.2018 od 12.00 hod., do dňa 25.09.2018 do
20.00 hod., doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatné hlasy:

60
41

40
0
1
0

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila
vo
vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., z Univerzity
Komenského v Bratislave, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore
3.4.8. medzinárodné právo, 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, SR
Členovia:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
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Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI)
Pracovisko: Univerzita Innsbruck, Právnická fakulta, Innsbruck, Rakúsko
Oponenti:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
Pracovisko: Metropolitní univerzita v Prahe, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, ČR
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Pracovisko: Významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania kritérií právneho štátu.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatné hlasy:

60
41

40
0
1
0

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent JUDr. Petrovi Lysinovi, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v
dbore 3.4.8. medzinárodné právo, 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. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta Práva, Bratislava, SR
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. Václav Stehlík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
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doc. JUDr., PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR,
Téma habilitačnej prednášky:
Mechanizmy kontroly právneho štátu v práve Európskej únie.
Téma habilitačnej práce:
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave
(počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatné hlasy:

60
41

40
0
1
0

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila v habilitačnom
konaní o udelení titulu docent JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo,
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. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR,
Téma habilitačnej prednášky:
Modely medzinárodnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže – teória a prax.
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Téma habilitačnej práce:
Podnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:

60

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

41

Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:
Neplatné hlasy:

40
0
1
0

Dňa 26.09.2018 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a doc. JUDr. Juraj Hamuľák,
PhD., vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v Bratislave
a potvrdili výsledok hlasovania podpísaním Protokolu o výsledku hlasovania.
Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal a oznámil dňa 26.09.2018
elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave.
BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Radovan
Blažek, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Radovana Blažeka, PhD., v odbore 3.4.7. trestné právo. Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.7. trestné právo a podporil konanie. Ďalej predniesol
návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov
habilitačnej komisie a oponentov.
Následne predseda VR PraF UK 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:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Radovanovi Blažekovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo, tému
habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a
oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Oponenti:
plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru, Bratislava, SR
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Trestné činy spáchané so zbraňou a v súvislosti so zbraňami.
Téma habilitačnej práce:
Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike.
BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Matej
Horvat, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie členov habilitačnej
komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
Mateja Horvata, PhD., v odbore 3.4.4. správne právo. Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi
Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil habilitanta. V
krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na
základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu docent v odbore 3.4.4. správne právo a podporil konanie.
Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh
na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov s tým, že oproti navrhovanému zloženiu
habilitačnej komisie dochádza k zmene člena habilitačnej komisie a s touto zmenou sa bude
predkladať návrh na schválenie:
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- pôvodná členka habilitačnej komisie: prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Pracovisko: emeritná profesorka, významná odborníčka v odbore správne právo, Bratislava, SR
- nový (schvaľovaný) člen habilitačnej komisie: doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR
Táto zmena je odôvodnená požiadavkou právnej istoty, pretože podľa predpisov nemôžu
byť dvaja členovia komisie z domácej fakulty a prof. Tóthová je emeritnou profesorkou na PraF
UK.
Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6
a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 5:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr.
Matejovi Horvatovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo, tému
habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a
oponentov:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Téma habilitačnej prednášky:
Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby.
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Téma habilitačnej práce:
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb.
BOD 7) Iné návrhy na schválenie:
a) zmeny študijných odborov v doktorandských študijných programoch,
b) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok,
c) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
d) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3.
ústavné právo,
e) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore obchodné
a finančné právo.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7), podbod a), b), c), d), e), a otvoril k tomuto bodu
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave :
Hlasovanie č. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila:
a) zmeny študijných odborov v doktorandských študijných programoch:
-

doktorand: Mgr. Denisa Nevická

Pôvodný študijný program: občianske právo
Pôvodný študijný odbor: 3.4.11. občianske právo
Ročník: tretí
Téma dizertačnej práce: Procesná ochrana pracovnoprávnych vzťahov.
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Forma štúdia: denná
Nový študijný program: pracovné právo
Nový študijný odbor: 3.4.6. pracovné právo
Nový školiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
Forma štúdia: denná
- doktorand: Mgr. Branislav Masár
Pôvodný študijný program: občianske právo
Pôvodný študijný odbor: 3.4.11. občianske právo
Ročník: tretí
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Téma dizertačnej práce: Procesná ochrana pracovnoprávnych vzťahov.
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Forma štúdia: externá
Nový študijný program: pracovné právo
Nový študijný odbor: 3.4.6. pracovné právo
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Forma štúdia: externá
- doktorandka: Mgr. Monika Miháliková
Pôvodný študijný program: občianske právo
Pôvodný študijný odbor: 3.4.11. občianske právo
Ročník: druhý
Téma dizertačnej práce: Procesná ochrana nárokov vyplývajúcich zo sociálno-poisťovacích
právnych vzťahov.
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Forma štúdia: denná
Nový študijný program: pracovné právo
Nový študijný odbor: 3.4.6. pracovné právo
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Forma štúdia: denná
b) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Ústavné právo
Interní predsedovia komisií:
- doc. JUDr. Marek Domin, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
c) 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. Marek Domin, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva

-

Interní členovia komisií:
JUDr. Mária Havelková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania
JUDr. Matúš Michalovič, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva
JUDr. Andrej Beleš, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Ústav európskeho práva,
JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a finančného práva,
Mgr. Tamara Čipková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva,
15

-

-

JUDr. Jakub Ľorko, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JUDr. Denisa Hamranová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva / Katedra
občianskeho práva,
JUDr. Radoslav Hnilica, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva.

Externí členovia komisií:
- JUDr. Pavel Bureš, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
- JUDr. Martin Paix, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
- JUDr. Marcela Macová, PhD. – významná odborníčka z praxe
d) doplnenie školiteľov v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.3.
ústavné právo:
- doc. JUDr. Marek Domin, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva
- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra ústavného práva
e) zmeny školiteľov v doktorandskom študijnom programe:
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Doktorand: Mgr. Tibor Hlinka
Ročník, forma štúdia: 1. roč., denná forma
Téma dizertačnej práce: Zdaňovanie digitálnej ekonomiky.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Doktorand: Ing. JUDr. Tomáš Cibuľa, LL.M.
Ročník, forma štúdia: 2. roč., externá forma
Téma dizertačnej práce: Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: možnosti a perspektívy.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Doktorand: Mgr. Andrej Choma
Ročník, forma štúdia: 1. roč., externá forma
Téma dizertačnej práce: Zdaňovanie digitálnej ekonomiky.
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

BOD 8) Zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade
s predloženými informačnými listami.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) programu zasadnutia, zaradenie nových výberových
predmetov do študijných programov právo v súlade s predloženými informačnými listami, ktoré
boli členom VR ParF UK zaslané aj elektronicky a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
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Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať:
Hlasovanie č. 7:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

41 hlasov
0 hlasov
0 hlas

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zaradenie
nasledujúcich nových výberových predmetov do študijných programov právo v súlade
s predloženými informačnými listami:
1. Zaradenie nových predmetov do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
a) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15)
(aktualizácia predmetu)
b) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV171189/18)
c) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18)
2. Zaradenie nových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015 a do bakalárskeho študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
d) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15)
(aktualizácia predmetu)
e) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV171189/18)
f) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18)
3. Zaradenie existujúcich predmetov do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015 (denná a externá forma):
g) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRV17-923/17)
h) Klinika verejného obstarávania (PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17)
i) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRVx17-923/17)
4. Zaradenie nového predmetu do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
j) Klinika výkonu trestu odňatia slobody (PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18).
Predmety uvedené v bodoch 1 až 3 sa zaraďujú do študijných programov v rámci riešenia
Jean Monnet Module 600587-EPP-1-2018-1-SKEPPJMO-MODULE Clinical Education in
Selected Areas of European Union's Internal Market a 600432-EPP-1-2018-1-SKEPPJMOMODULE Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice (rozhodnutia
doručené v júli a auguste 2018).
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Informačné listy tvoria Prílohu č. 1 tejto zápisnice.
BOD 9) Informácia dekana.
Tento bod programu bez hlasovania o návrhu uznesenia bol fakticky realizovaný počas
neformálnej diskusie, pretože aj tak nemá žiadne právne účinky.
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., odovzdal medaily Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty trom pedagógom fakulty, ktorých ocenil za dosiahnuté najlepšie
výsledky v publikačnej činnosti za rok 2017:
1. miesto: prof. JUDr. PhDr. Tomášo Gábriš, PhD., LL.M., MA
2. miesto: prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
3. miesto: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Dekan fakulty odovzdal medaily Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty aj ďalším dvom pedagógom fakulty, doc. JUDr. Margite Prokeinovej, PhD. a JUDr.
Radovanovi Blažekovi, PhD., ktorých ocenil za spoločný vedecký výskum – zverejnenie
vedeckej práce v zahraničnom karentovanom časopise - americkom právnickom, čo je
prvýkrát v histórii fakulty:
Blažek, Radovan [UKOPATP] (50%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (50%): How to
provide a legal safe harbor for mothers of unwanted newborns
Lit. 14 zázn.
In: Issues in law & medicine. - Roč. 32, č. 1 (2017), s. 53-70. - ISSN 8756-8160
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
IF (JCR) [2017-0,243]
Následne dekan fakulty v krátkosti informoval prítomných:
- o reformovanom bakalárskom študijnom programe právo: zo 410 študentov
zapísaných na štúdium do prvého ročníka v minulom akademickom roku (2017/2018) sa
do tohto akademického roka (2018/2019) zapísalo do 2. ročníka 254 študentov; v tomto
akademickom roku (2018/2019) sa do prvého ročníka zapísalo 518 študentov, pričom sa dá
očakávať, že po prvom semestri, resp. po prvom ročníku štúdium časť z nich predčasne
ukončí;
- o magisterskom študijnom programe právo v anglickom jazyku: otvorený je už
druhý ročník, študenti sú štyria v 1. ročníku a štyria v 2. ročníku; program funguje
kvalitne; marketing bol zameraný najmä na štáty ležiace východne od Slovenskej
republiky, ale čiastočne aj na krajiny EÚ, vrátane Nemecka, či Nórska; problém je ten, že
po skončení strednej školy dobrí študenti z týchto krajín odchádzajú študovať do
zahraničia; preto by sme sa mali zamerať na zodpovedajúci bakalársky študijný program
právo v anglickom jazyku, ktorý nám absentuje.
BOD 10) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
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BOD 11) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 14.50 hodine.

V Bratislave dňa 04.10.2018.

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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