Zápisnica
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 31. marca 2022 od 14.00 hod.,
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51
Prítomní:

39 členov VR PraF UK

Neprítomní:

12 členov VR PraF UK

Program

zasadnutia

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 02.02.2022 do 07.02.2022 vo veci
schválenia:
- návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie)
doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.),
-

návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu
docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, Ústavu informačných technológií a práva duševného vlastníctva, v odbore správne
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.4.).

3. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva,
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.) – inauguračná prednáška.
4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Patakyová, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,
v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docent.
5. 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
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a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie predsedu
habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Daňko, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva
duševného vlastníctva, 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.
7. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
8. Informácia dekana.
9. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva,
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.
10. Rôzne.
11. Záver.
Bod 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov
Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR
PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., skontroloval účasť
(prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ONLINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na
zasadnutí VR PraF UK:
- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie
a traja oponenti,
- bolo prítomných na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 51
členov bolo prítomných 38 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.

2

Počas inauguračnej prednášky doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., sa na zasadnutie VR PraF
UK pripojil doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD (spolu celkový počet prítomných 39).
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. Branislav Fábry, PhD.
Mgr. Andrea Szakács, PhD.
prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD.

-

Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:
JUDr. Viliam Karas, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., Ll.M.
JUDr. Daniela Švecová
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
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.
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Hlasovanie č. 1:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 38 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:
34 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 2 hlasy
Návrh bol prijatý.
Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 38 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 31.03.2022 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 31.03.2022
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 02.02.2022 do 07.02.2022 vo veci schválenia:
-

návrhu predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy
inauguračnej prednášky, v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie)
doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.),

-

návrhu predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce, v habilitačnom konaní o udelenie titulu
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docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, Ústavu informačných technológií a práva duševného vlastníctva, v odbore správne
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor
3.4.4.).
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 02.02.2022 predsedom
Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v termíne od dňa
02.02.2022 do 07.02.2022 (deň ukončenia hlasovania 07.02.2022).
Dňa 08.02.2022 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 02.02.2022 do 07.02.2022, prodekana PraF UK
doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
39
39

37
0
2

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.,
z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho a environmentálneho
práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.), predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov
a tému inauguračnej prednášky:

5

Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Účastníctvo v stavebnom konaní – súčasné a budúce výzvy.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
39
39

39
0
0

3. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v habilitačnom
konaní o udelenie titulu docent JUDr. Soni Sopúchovej, PhD., z Univerzity Komenského
v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu informačných technológií a práva duševného vlastníctva,
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.4.), predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému
habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Členovia:
doc. JUDr. Tibor Seman, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Mária Srebalová, 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. Michal Maslen, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Problematické právne aspekty elektronizácie zdravotníctva a využívania prvkov telemedicíny.
Téma habilitačnej práce:
Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health a telemedicína.
Výsledok hlasovania je nasledovný:
Počet členov VR PraF UK v Bratislave:
Počet zaslaných elektronických vyjadrení - hlasovaní:
Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:
Za návrh hlasovalo:
Proti návrhu hlasovalo:
Zdržalo sa hlasovania:

51
39
39

38
0
1

Skrutátori, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko,
CSc., potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 08.02.2022.
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 16.02.2022.
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.

Bod 3) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – inauguračná prednáška.
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Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR
PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, prítomných hostí a inauguranta.
Potom predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc.,
predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej komisie
a oponentov.
Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Marián Vrabko. CSc., prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., prof. JUDr. Martin
Kopecký, CSc. a prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. a prof. JUDr. Mária
Srebalová, PhD.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. konštatoval, že
v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK a PraF
UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej
komisie zo dňa 10.03.2022 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Ján Škrobák, PhD.
spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda
inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom konaní
a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Účastníctvo v stavebnom konaní – súčasné a budúce
výzvy“.
Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal
stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 31.03.2022 uskutočňuje
inauguračná prednáška.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača,
jeho pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.,
aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Účastníctvo v stavebnom konaní –
súčasné a budúce výzvy“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej
prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.
Inaugurant doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. pozdravil prítomných členov VR PraF UK,
prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí.
Inaugurant v úvode prednášky vymedzil jej zameranie na súčasnú právnu úpravu účastníctva
v konaní o vydanie stavebného povolenia a na navrhovanú novú právnu úpravu týkajúcu sa konania
vo veci posudzovania stavebného zámeru. Stručne načrtol rekodifikačný proces stavebného práva
verejného v Slovenskej republike.
Následne sa venoval problematike platnej a účinnej úpravy účastníctva v stavebnom konaní
a poukázal na vybrané výkladové a aplikačné problémy, týkajúce sa najmä legálneho vymedzenia
pojmu susedný pozemok ako súčasti vymedzenia účastníctva v stavebnom konaní. Toto vymedzenie
je na rozdiel od pozitívnoprávneho vymedzenia pojmu susedná stavba založené výlučne na kritériu
spoločných hraníc pozemkov, bez zohľadnenia materiálnych dopadov posudzovanej stavby na
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užívanie okolitých pozemkov. Uchádzač stručne pomenoval silné a slabé stránky oboch
normatívnych prístupov.
Ďalej poukázal na vzťah všeobecného vymedzenia účastníctva v Správnom poriadku
a osobitného vymedzenia účastníctva v stavebnom konaní podľa Stavebného zákona, upozorniac aj
na judikatórny trend pripustiť aplikáciu tretej definície účastníctva podľa Správneho poriadku
v stavebnom konaní.
Inaugurant prešiel na navrhovanú právnu úpravu, predstavil genézu legislatívneho vývoja
návrhov za ostatný rok a jeho aktuálny stav. Načrtol, v čom vníma možné riziká navrhovanej novej
úpravy. Zameral sa na nový prístup k vymedzeniu susedného pozemku a susednej stavby a jeho
zhodnotenie. Upozornil na absenciu úpravy procesného postavenia stavebného dozoru a absenciu
úpravy účastníctva vo fáze overovania projektu stavby podľa zákona o výstavbe.
V závere hodnotiaco zosumarizoval novú úpravu a potenciálne problémy, ktoré môže
priniesť.
Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú
spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu
i z hľadiska procesu rekodifikácie.
Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián
Vrabko, CSc. otvoril diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili:
-

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD, z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

-

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,

-

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty, rektor Univerzity Komenského v Bratislave,

-

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty,

-

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

-

opätovne doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty.

Inaugurant na položené otázky odpovedal v dvoch blokoch postupne, ako mu boli položené
diskutujúcimi a reagoval na ich pripomienky (najskôr zodpovedal v prvom bloku na tri položené
otázky, v druhom bloku na štyri položené otázky).
Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a
vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.
Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., prof. JUDr.
Ing. Bernard Pekár, PhD. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. vo svojich oponentských posudkoch
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zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzača, jeho doterajšie vedecké
výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora.
Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. vo svojom oponentskom posudku zhodnotil pedagogickú,
vedeckú a ďalšiu odbornú činnosť a inauguračný spis uchádzača a skonštatoval, že uchádzač spĺňa
všetky kritériá pre konanie o vymenovanie za profesora v odbore „správne právo“. Okrem iného
vyzdvihol časté aktívne vystupovanie uchádzača na vedeckých konferenciách, výrazné prekročenie
požadovaného počtu ohlasov na vedeckú činnosť uchádzača, jeho pôsobenie v akademických
funkciách i kontakty s externou praxou, ale aj osobnostný profil uchádzača. Konštatoval, že vysoká
odborná erudovanosť, pedagogické skúsenosti a kvality, uznanie zo strany odbornej verejnosti, ako
aj osobnostné vlastnosti uchádzača jednoznačne potvrdzujú, že je vyzretým vysokoškolským
pedagógom s preukázateľnými a nespochybniteľnými výsledkami. Odporučil, aby po splnení
ďalších zákonných podmienok bolo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave navrhnuté
priznať uchádzačovi vedecko-pedagogický titul profesor v odbore správne právo.
Prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. vo svojom oponentskom posudku skonštatoval, že
za svojho pôsobenia (nielen) na PraF UK sa uchádzač vypracoval na odborníka vo svojom odbore,
ktorý je uznávaný doma i v zahraničí. Charakterizoval uchádzača ako skúseného vysokoškolského
pedagóga, ktorý svoju profesiu vykonáva odbore a zodpovedne. Publikačná činnosť uchádzača sa
podľa prof. Pekára vyznačuje senzitívnou rovnováhou medzi teoretickými a praktickými aspektmi.
Skonštatoval, že uchádzač publikačnou, vedecko-výskumnou, alebo pedagogickou činnosťou spĺňa
kritéria, ktoré sú stanovené na získanie titulu „profesor.“ Doc. Škrobák je podľa oponenta
komplexnou vedeckou osobnosťou rešpektovanou v domácom aj v medzinárodnom univerzitnom
prostredí. Prof. Pekár uviedol, že súhlasí, aby predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave bolo predložené odporúčanie schváliť návrh na vymenovanie
doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. za profesora v odbore správne právo.
Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. vo svojom oponentskom posudku v rámci posúdenia
inauguračného spisu a pôsobenia uchádzača zhodnotila doc. Škrobáka ako skúseného
vysokoškolského pedagóga s potrebnou vedeckou erudíciou. Okrem iného vyzdvihla grantovú
činnosť uchádzača. Uviedla, že uchádzač je svojou pedagogickou prácou a vedeckovýskumnou
činnosťou známy doma i v zahraničí a preukazuje splnenie všetkých podmienok úspešného
inauguračného konania. Na základe v posudku konštatovaných skutočností ako oponentka
inauguračného spisu odporúčala, aby doc. Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD. po splnení ďalších
zákonných podmienok bolo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave navrhnuté
priznanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ v odbore správne právo.
Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na
vymenovanie doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. za profesora v odbore správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).
Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
vyzval inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom.
Inaugurant doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. poďakoval oponentom, že si našli čas na jeho
inauguračné konanie a že si váži každé slovo vyjadrené v oponentských posudkoch.
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Potom predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. otvoril diskusiu
k oponentským posudkom a uviedol, že aj ako vedúci Katedry správneho a environmentálneho
práva, na ktorej inaugurant pôsobí, osvedčuje všetko, čo zaznelo a pridáva sa k tomu.
Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., ktorý povedal, že s inaugurantom
spolu pôsobia na PraF UK už od doktorandského štúdia, vytvorili spolu na katedre zohratý tím,
vzájomne sa dopĺňali a podporovali, aj v klinickej výuke sa im podarilo umiestniť veľa študentov na
prax a prikláňa sa k návrhu na vymenovanie inauguranta za profesora.
Po skončení diskusie predseda inauguračnej komisie doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
podporil návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore správne právo a vyzval členov
VR PraF UK na jeho podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky.
Potom požiadal členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR
PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo
zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:
- hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.) tajným hlasovaním a
- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) alebo neschváliť návrh na
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).
Predseda VR PraF navrhol, aby sa členovia komisie a oponenti odpojili zo zasadnutia VR
PraF UK až po prerokovaní bodu č. 4 programu zasadnutia, aby sa prof. JUDr. Marián Vrabko,
CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., mohli zúčastniť hlasovania o tomto bode programu
(z dôvodu zabezpečenia dostatku hlasov v prípade, ak by došlo k technickým problémom pri
hlasovaní niektorého člena VR Praf UK), s čím komisia a oponenti súhlasili.
VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní.
BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mária Patakyová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore
medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Márii Patakyovej, PhD. v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a
inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre
vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie
prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK
zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanky v odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), zo
dňa 27.01.2022.
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Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Euro-konformný výklad vo vybranej judikatúre slovenských súdov.
Téma habilitačnej práce:
Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž v digitálnom prostredí. Európsky a medzinárodný pohľad.
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. Márie Patakyovej, PhD., zo dňa 27.01.2022. 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 vedeckopedagogického titulu docent JUDr. Márii Patakyovej, PhD., v študijnom odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), ktorý
ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej
komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, že
habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce boli vysoko kvalitné a habilitantka nimi
potvrdila svoju publikačnú, vedeckú a pedagogickú činnosť a taktiež požiadal o podporu konania.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc. JUDr. Ing.
Ondrej Blažo, PhD., vedúci Ústavu európskeho práva na PraF UK, kde habilitantka pôsobí.
Informoval prítomných, že obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška boli veľmi
kvalitné a pútavé. Habilitantka je mimoriadne cieľavedomý vedec, zodpovedná a vzorová
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pedagogička, ktorá spolupracuje so svojimi kolegami a je obľúbená učiteľka u svojich študentov
a je rád, že pôsobí na ústave.
Do diskusie sa už nik 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:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho zdržaných:

51
39

38
38
0
0

Za:
38 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Hlasovania sa už zúčastnil aj doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (ktorý následne hlasoval aj o ďalších
bodoch programu).
Nehlasovala: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (matka habilitantky) na základe vlastného
rozhodnutia.
Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 39.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Márii Patakyovej, PhD. – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav euróskeho práva, v odbore medzinárodné
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozref 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 predsedu habilitačnej
komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej
práce.
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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. Jozefovi Andraškovi,
PhD., v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný
študijný odbor 3.4.4.). 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 správne právo (odbor
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) a podporil
konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 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:

35 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., ktorí sa
zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
Nehlasoval: JUDr. Jozef Andraško, PhD. (habilitant), z vlastného rozhodnutia.
Nehlasovala: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (nebola už prítomná - prihlásená na zasadnutí VR
PraF UK z technických dôvodov a to až do skončenia zasadnutia).
Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 36.
Uznesenie č. 4:
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 dbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného
konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej
komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce:
Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
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Členovia:
doc. JUDr. Tibor Seman, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa 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.

BOD 6 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Daňko, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva
duševného vlastníctva, 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 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 Mgr. Martinovi Daňkovi,
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, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Potom predseda VR PraF UK 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.
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Hlasovanie č. 5:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa:
0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., ktorí sa
zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 36.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje
v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Matinovi Daňkovi, PhD. - Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva
duševného vlastníctva, v dbore občianske právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – 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. Daniela Gandžalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR
Oponenti:
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Práva k cudzím nehnuteľnostiam pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí.
Téma habilitačnej práce:
Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných sietí.
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BOD 7 ) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok.
Predseda VR PraF UK uviedol bod 7, 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. 6:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasovali: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., ktorí sa
zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.
Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 36.
Uznesenie č. 6:
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:
Interná predsedníčka komisií (zároveň je aj členka komisií):
- doc. Dr. Lyudmyla Golovko, Ph.D., - Faculty of law, National University of life and
environmental sciences of Ukraine, Kyjev, Ukrajina (menovaná sa schvaľuje
s účinnosťou od 01.04.2022, odkedy jej vznikne 100 % pracovný úväzok na Univerzite
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Katedre medzinárodného práva
a medzinárodných vzťahov.
Interní členovia komisií:
- JUDr. Pavol Rak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,
- JUDr. Natália Mansella, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr. Ondrej Ružička, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr,. Sandra Sakolciová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva.
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Externý člen komisií:
- JUDr. Miloš Levrinc, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie,
- JUDr. Petr Osina, Ph.D., - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra
teorie práva a právních dějin.
b) Doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok:
= študijný predmet: Pracovné právo
Interný člen komisií:
- JUDr. Pavol Rak, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
= študijný predmet: Správne právo
Interný predseda komisií (zároveň je aj člen komisií):
-

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva.

Interní členovia komisií:
- JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva,
- JUDr. Matúš Michalovič, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva,
- JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva,
- Mgr. Jana Šmelková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra správneho a environmentálneho práva.
= študijný predmet: Medzinárodné právo verejné
Interní členovia komisií:
- JUDr. Natália Mansella, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr. Ondrej Ružička, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr,. Sandra Sakolciová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- JUDr. Lukáš Mareček, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.
= študijný predmet: Medzinárodné právo súkromné
Interní členovia komisií:
- JUDr. Natália Mansella, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr. Ondrej Ružička, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
- Mgr,. Sandra Sakolciová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
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-

JUDr. Lukáš Mareček, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.

BOD 8 Informácia dekana.
a) Dekan PraF UK informoval prítomných o termínoch zasadnutia VR PraF UK v tomto
letnom semestri:
- 19.05.2022 (štvrtok)
- 23.06.2022 (štvrtok).
Na týchto zasadnutiach sa plánuje prerokovanie ďalších habilitačných konaní aj vzhľadom
na akreditáciu, prerokovanie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti, výročnej správy
o činnosti. Na júnovom zasadnutí aj inauguračná prednáška a schvaľovanie udelenia titulu docent
v prebiehajúcich habilitačných konaniach.
b) Dekan sa vyjadril aj ku schválenej novele zákona o vysokých školách. Uviedol, že sa
pripomienkam k tejto novele venovalo veľa času a energie. Vyjadril veľké poďakovanie
rektorovi UK v Bratislave, prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., že nepopustil a tvrdo
obhajoval záujmy univerzít, taktiež predsedovi Rady vysokých škôl SR, doc. RNDr.
Martinovi Putalovi, PhD., ale aj ďalším predstaviteľom fakúlt a univerzít v SR. V krátkosti
oboznámil prítomných o systémovej zmene riadenia verejných vysokých škôl, o zmene
financovania vysokých škôl. Boli schválené poslancami NR SR viaceré pozmeňujúce
návrhy a výsledok je taký, že je to prehra, ale nie až taká strašná, za čo vyjadruje vďaku
všetkým poslancom NR SR a ďalším politikom, ktorí sa o aspoň aké-také zachovanie
akademických práv a slobôd zaslúžili. Novela zákona sa schválila v podobe, ktorá úplne
nelikviduje samosprávu na fakultách.
Univerzita Komenského v Bratislave zobrala na vedomie informáciu o schválení návrhu
zákona o vysokých školách. Výsledný text novely však nepovažuje za optimálny ani
prínosný.
Účinnosť má novela nadobudnúť 25.04.2022.
Do diskusie o tomto bode programu sa prihlásila Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD., ktorá využila túto príležitosť, aby vyjadrila veľkú vďaku pánovi dekanovi a pánovi
rektorovi za ich obrovskú a neúnavnú prácu, ktorú venovali presadzovaniu výhrad a pripomienok
k navrhovanej novele.
Ďalšie diskusné príspeky k tomuto bodu neboli a tak predseda VR PraF UK ukončil
rokovanie o tomto bode programu.
Bod 9) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulkta, Katedra správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie návrhu na vymenovanie
za profesora.
Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 9) programu zasadnutia, perorokovanie a
schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. v odbore správne
právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).
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Predseda:
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma inauguračnej prednášky:
Účastníctvo v stavebnom konaní – súčasné a budúce výzvy.
Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie prof. JUDr. Mariana Vrabka,
CSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE
hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti:
-

predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., prof. JUDr.
Martin Kopecký, CSc., prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
oponenti: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., prof.
JUDr. Mária Srebalová, PhD:

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po
inauguračnej prednáške zo dňa 31.03.2022 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 10.03.2022, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky
uchádzača doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD., uskutočnenej dňa 31.03.2021 na tému „Účastníctvo
v stavebnom konaní – súčasné a budúce výzvy“,
inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v
odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný
odbor 3.4.4.)“.
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Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami
hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie
a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných
členov a oponentov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných
hlasov: 0.
Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE
hlasovania.
Predseda inauguračnej komisie opätovne podporil toto konanie.
Predseda VR PraF UK vyzdvihol inauguračnú prednášku a taktiež vyzval na podporu
konania. Dodal, že inaugurant je príkladný učiteľ, vedec, člen vedenia PraF UK, ktorý si
zodpovedne plní svoje úlohy a aj vďaka nemu fakulta ide dopredu.
Na záver predseda inauguračnej komisie a tiež predseda VR PraF UK konštatovali, že bol
v celom priebehu konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) dodržaný
postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vykonávacou Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019
Z.z. ako aj vnútorných predpisov UK a PraF UK, uchádzač splnil všetky podmienky na
vymenovanie za profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na
vymenovanie za profesora.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila prof. JUDr.
Soňa Košičiarová, PhD., ktorá sa vyjadrila, že je rada, že sa mohla ako členka komisie zúčastniť
tohto inauguračného konania. Poďakovala sa predsedovi inauguračnej komisie ako aj dekanovi
PraF UK a zaželala mu, aby sa jemu a fakulte aj naďalej darilo. Ak ju v budúcnosti pozvú aj na iné
konania, bude rada.
Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK dal o
prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku
hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania.
Hlasovanie č. 7:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 51
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 38
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z tojo neplatných
- z toho zdržaných:

37
37
0
0
0

Za:
37 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Nehlasoval: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (inaugurant), z vlastného rozhodnutia.
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Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 38.
Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na
vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. –
Univerzita
Komenského
v Bratislave,
Právnická
fakulta,
Katedra
správneho
a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania
a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) návrh na vymenovanie za
profesora.
Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantovi, ktorý sa poďakoval
za podporu a dôveru členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie, oponentom, taktiež
kolegom z Katedry správneho a environmentálneho práva a kolegom z fakulty, pánovi dekanovi
a svojej manželke.
Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi, ku gratulácii sa postupne pridávali aj
ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške.
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 keďže ani ostatní členovia VR
PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý.
BOD 11) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za
úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil cca. o 16.40 hod.

V Bratislave, dňa 31.03.2022.

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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