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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  01. júla  2021 od  09.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51 

 

Prítomní:         42  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:       9  členov VR PraF UK   

 

- údaje pred prestávkou, údaje po prestávke uvedené v príslušnej časti zápisnice 

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)   –  inauguračná prednáška. 

 

3. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor 

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

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky. 

 

4. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  Právnická fakulta, 

Katedra dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva  (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

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

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 25.05.2021 do 27.05.2021   vo veci 

schválenia: doplnenia člena skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych 

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia: externý člen komisií, prof. JUDr. Radim Boháč, 

PhD., Karlova univerzita Praha, Právnická fakulta. 

 

6. Iné návrhy na schválenie: 

 

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

všetkých stupňoch štúdia. 
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7. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)  – schválenie návrhu na vymenovanie za 

profesorku. 

 

8. Prestávka – pokračovanie od 14.00 hod. 

 

9. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáš Ľalík, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

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

študijný odbor 3.4.3.)   – inauguračná prednáška. 

 

10. Informácia dekana. 

 

11. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáš Ľalík, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

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

študijný odbor 3.4.3.)   – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

12. Rôzne. 

 

13. Záver. 

                                                                                    

 

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. 

   

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

PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Romany 

Smyčkovej, PhD. 

 Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a 

oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. a účasť (prítomnosť) 

členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. konštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

-  boli prítomní: predsedníčka inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie 

a traja oponenti, 

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

členov bolo prítomných 41 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Počas inauguračnej prednášky doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. sa  pripojil na zasadnutie 

ďalší člen  VR PraF UK,  Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (spolu počet 
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prítomných 42), doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. sa odpojil zo zasadnutia po rokovaní o bode č. 3, 

resp. po tomto bode už nehlasoval. 

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 členovia VR PraF UK:   

 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- doc. JUDr. Marián Giba, PhD.  

- JUDr. Peter Hulla 

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

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

- JUDr. Daniela Švecová 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

  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.  (všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné). 

 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           37 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 4 prítomní členovia  VR PraF UK (z 41 prítomných ). 
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Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 01.07.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:            35 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasov 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 4 prítomní  členovia  VR PraF UK  (zo 41 prítomných ). 

 

 .Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 01.07.2021 ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 

01.07.2021 sú realizované ako tajné. 

 

 

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a  inaugurantku.  

Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Svetlane Ficovej, CSc.,  

predsedníčke inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Romanu 

Smyčkovú, PhD. Predsedníčka inauguračnej komisie privítala a predstavila členov inauguračnej 

komisie a oponentov. 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Peter Vojčík, PhD., prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prof. JUDr. Alena 

Macková, PhD. 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

            prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. JUDr. Ján  

   Cirák, CSc. 

 

Následne predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

konštatovala, že v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných 
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predpisov UK a PraF UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesorku a na základe 

stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 08.06.2021 uchádzačka splnila fakultné kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom 

rozsahu a doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné 

kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predsedníčka inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené 

odporučila pokračovať v inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému:     

„Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia.  

 

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 01.07.2021 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., predsedníčka inauguračnej komisie, predstavila 

uchádzačku, jej pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzvala doc. JUDr. Romanu 

Smyčkovú, PhD., aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Ochrana najlepšieho 

záujmu dieťaťa a personálna exekúcia“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie 

inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams.   

Inaugurantka, doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., pozdravila prítomných členov VR PraF 

UK,  prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

Inaugurantka v úvode prednášky vymedzila a zdôraznila základné zásady 

súkromnoprávnych vzťahov s dôrazom na rovnosť subjektov a postavenie dieťaťa v týchto vzťahoch 

ako subjektu  a nie objektu týchto vzťahov, pričom identifikovala hodnotový náhľad na ochranu 

rodiny, rodičovstva a dieťaťa v ústavnoprávnom význame a s dôrazom na medzinárodné právne akty. 

Uvedené smerovala k vyhodnoteniu tézy: Personálna exekúcia ako druh civilného procesu 

reflektuje dostatočne ochranu najlepšieho záujmu dieťaťa pri rešpektovaní  efektívneho 

a účinného naplnenia práva na spravodlivý procese a zásad justície priaznivej k deťom. 

Tézy prednášky identifikovala s dôrazom na 4 okruhy analyzovanej problematiky: 1. 

personálna exekúcia, jej pojem a stav de lege lata, 2., najlepší záujem dieťaťa a náhľad naň, 3. 

vybrané (problematické) otázky priebehu výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu 

o maloletých, 4. konklúzie. 

V prvej časti prednášky  inaugurantka identifikovala inštitút personálnej exekúcie ako druhu 

civilného procesu s dôrazom na jeho charakteristiku ako mimosporového procesu a významu 

princípov takejto právnej úpravy vo svetle ňou nastolenej témy. Zdôraznila obmedzené druhy 

exekučných titulov pri tomto type exekúcií a stručne identifikovala právne inštrumentárium pri ich 

výkone.  

Následne prezentovala možný náhľad na kritérium najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho 

konfrontáciu vo svetle medzinárodných právnych aktov. Pozornosť venovala nie len subjektívnym 

a objektívnym kritériám jeho posudzovania, ale vo svetle vývoja judikatúry a z nej vyplývajúceho 

smerovania naplnenia obsahu tohto kritéria sa snažila prezentovať potrebu nahliadania na toto 

kritérium a to v širšom kontexte jednak ostatných chránených záujmov a práv iných subjektov, ako aj 

vo vzťahu k iným právam a právom chráneným záujmov dieťaťa, osobitne vo vzťahu 

k participačným právam dieťaťa. 
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 Z identifikácie základných otázok súvisiacich s ochranou práv dieťaťa poukázala na vybrané 

problémy právnej úpravy priebehu výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých a to s dôrazom na 

výklad ustanovení pri uplatnení princípu oficiality pri ich začatí. Poukázala  na zásadný význam 

preventívnej fázy pri týchto procesných postupoch a dôvodoch nenariadenia výkonu rozhodnutia, 

tiež hodnotila využitie ukladania pokút za nesúčinnosť pri tomto postupe. S dôrazom na vývoj 

judikatúry ESĽP sa osobitne zamerala aj na otázku drakonického výkonu rozhodnutia a k tomu 

možnosťou odkladu výkonu rozhodnutia. 

Záverom prednášky prezentovala konklúzie, v rámci ktorých identifikovala na jednej strane 

tie faktory, ktoré majú zásadný vplyv na priebeh výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, 

vyjadrila sa ku kvalitatívnej stránke právnej úpravy a jej nastaveniu v zmysle stavu de lege lata 

a prezentovala v širšom kontexte svoje podnety, uplatniteľné v aplikačnej praxi súdov, s dôrazom na 

všeobecné východiská vyhodnotené v úvode prednášky. 

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku z hľadiska aktuálneho právneho stavu. 

Po skončení inauguračnej prednášky predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. 

Svetlana Ficová, PhD.  otvorila  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

 

- prof. JUDr. Alena Macková, PhD., z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty, 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty,  

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

- prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., z Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej 

fakulty, 

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

fakulty.  

 

Inaugurantka odpovedala na položené otázky postupne, ako jej boli položené diskutujúcimi 

a reagovala na ich pripomienky. 

  

Následne predsedníčka inauguračnej komisie ukončila diskusiu k inauguračnej prednáške a 

vyzvala prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.  

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. vo svojich oponentských 

posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzačky a jej 

doterajšie vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady pre menovanie za profesorku. 

 

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. vo svojom posudku zdôraznila, že osobu inaugurantky 

pozná od jej začatia pôsobenia na Právnickej fakulte UK a to zo spoločných konferencií a stretnutí 

katedier občianskeho práva. Zdôraznila odbornosť uchádzačky s profiláciou na civilný proces 

a rodinné právo, čo sa prejavilo aj v jej publikačnej činnosti. Oponentka osobitne vyzdvihla 

množstvo ohlasov na jej publikačnú činnosť, ktoré počtom mnohonásobne prekračujú požiadavky 
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pre toto kritérium inauguračného konania. V sumáre hodnotila uchádzačku ako vyzretú vedeckú 

osobnosť, s morálnymi vlastnosťami, ktoré k tomuto vedeckému titulu prináležia. 

 

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v rámci posudzovania uchádzačky zdôraznil, že pani 

docentka Smyčková v plnej miere spĺňa stanovené fakultné kritériá pre získanie vedecko - 

pedagogického titulu profesor. Pri hodnotení inaugurantky zdôrazňuje jej pôsobenie vo všetkých 

stupňoch štúdia a kvalifikované vedenie všetkých druhov kvalifikačných prác. Kladne hodnotí aj jej 

vedecké pôsobenie, kritické myslenie a racionalitu, pričom rovnako ako vyššie uvedení oponenti 

zdôrazňuje jej vedecký prínos najmä s ohľadom na profiláciu na civilný proces s dôrazom na civilné 

mimosporové konanie. V neposlednom rade vyzdvihuje jej ľudské vlastnosti, ktoré spolu 

s predpokladmi pre inauguračné konanie na Právnickej fakulte v sumáre vedú k jeho odporúčaniu 

pre udelenie titulu profesor v odbore občianske právo (odbor habilitačného a inaguračného konania, 

pôvodný odbor 3. 4. 11.).   

 

Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. vo svojom oponentskom posudku identifikoval odbornú 

profiláciu inaugurantky v rámci občianskeho práva, kde vyzdvihol najmä jej kontinuálne pôsobenie 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského, kde pôsobí nepretržite od roku 1985. Zdôraznil jej erudovanosť a využite 

kvalifikovanej vysokoškolskej metodiky pri jej vedeckej a pedagogickej práci. Oponent osobitne 

zdôraznil jej účasť na legislatívnych prácach súvisiacich s reformou slovenského civilného procesu, 

následne s odzrkadlením v publikácii výstupov v komentárovej spisbe k základným procesným 

kódexom, ako aj ďalšej publikačnej činnosti zameranej na diferenciáciu civilného procesu, ochranu 

práv maloletých či osôb so zdravotným hendikepom. Uvedené malo reflexiu aj v širokom spektre 

dokumentovaných ohlasov a citácií na jej vedeckú prácu. Po vyhodnotení všetkých ostatných 

kritérií odporučil jej  menovanie za profesorku v odbore občianske právo  (predtým odbore 3.4.11 

občianske právo). 

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., za profesorku v odbore občianske právo 

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

 

Po vystúpení oponentov predsedníčka inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová, 

CSc. vyzvala inaugurantku, aby sa vyjadrila k oponentským posudkom a po jej vyjadrení otvorila 

k tomuto diskusiu. 

Do diskusie sa prihásila prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá poďakovala všetkým, 

ktorí participovali na inauguračnom konaní doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.  

 Vysoko ocenila inauguračnú prednášku doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., jej 

pedagogickú, vedeckú a odbornú činnosť. 

Vyjadrila sa najmä k osobe inaugurantky, s ktorou dlhé roky pôsobia na Katedre 

občianskeho práva PraF UK v Bratislave, vyzdvihla jej morálne a ľudské vlastnostnosti. Uviedla, že 

ide o vzácneho, skromného človeka s dobrým srdcom, obetavú a zodpovednú kolegyňu, ktorá 

kladie pracovné povinnosti na prvé miesto a ktorá má výborný vzťah aj so svojimi študentami. 

 

V rámci diskusie ďalej vystúpili: 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., z Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty, 
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- prof. JUDr. Alena Macková, CSc., z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty, 

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., z Univerzity Komneského v Bratislave, Právnikej 

fakulty, 

- Mgr.Tamara Čipková, PhD.,  z Univerzity Komneského v Bratislave, Právnikej fakulty. 

 

Diskutujúci taktiež vyzdvihli inauguračnú prednášku, odborné a najmä osobnostné kvality 

a ľudský rozmer inaugurantky a vyzvali na podporu konania.    

 

Po skončení diskusie predsedníčka  inauguračnej komisie prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

podporila  návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo a vyzvala 

členov VR PraF UK na jeho podporu a ukončila verejnú časť inauguračnej prednášky. Potom 

vyzvala 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 

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 vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku 

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

študijný odbor 3.4.11.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore občianske právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).  

 

VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

 

BOD 3 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

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

komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

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

profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. z  Univerzity Komenského 

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

a vyzval na podporu konania.  

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo doc. Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE,  

prodekanke pre doktorandské štúdium, ktorá predstavila inauguranta, v krátkosti oboznámila 

prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatovala, že doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. splnil kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie). 

 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 3 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3 a dal o ňom hlasovať.  
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Hlasovanie č. 3: 

 

Za:           35 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil aj Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorí sa prepojili na zasadnutie inauguračnej 

komisie a oponentov. 

 

Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. JUDr. Juraj 

Hamuľák, PhD. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia   VR PraF UK (z 38  prítomných – doc. Hamuľák sa nepočíta). 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

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

Hamuľáka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, v  odbore pracovné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Helena Barancová, DrCs.   

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

 

prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D. 

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

 

prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D. 

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

                              

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

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

 

prof. JUDr. Věra Štangová , CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 
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prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Vysielanie zamestnancov v rámci voľného pohybu služieb v Európskej únii. 

                                                     

 

BOD 4 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra 

dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu inauguračnej 

komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

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

profesora (inauguračné konanie) doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., dekana  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty a  vyzval na podporu konania. 

Uviedol, že je rád, že môže uchádzača privítať na inauguračnou konaní prebiehajúcom na PraF UK 

v Bratislave. 

Predseda VR PraF UK oboznámil členov VR PraF UK prečo im bol deň pred začiatkom 

zasadnutia VR PraF UK zaslaný aktualizovaný návrh týkajúci sa inauguračného konania doc. Dr. 

iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. Problém nebol na strane uchádzača, ale nastal v Knižnici 

PraF UK, kde mu zo strany pracovníčky neboli zaevidovsné všetky publikácie a citácie, čo však 

vzhľadom na deň formálneho podania žiadosti o inauguračné konanie nie je problém. Vzniknutá 

situácia bude riešená rozviazaním pracovného pomeru s pracovníčkou knižnice, nakoľko sa tento 

problém vyskytol opakovane a už v minulosti bola daná pracovníčka upozornená, že nemôže 

svojvoľne vynechať nejaké publikácie alebo citácie.  

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo doc. Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE  

prodekanke pre doktorandské štúdium, ktorá predstavila inauguranta, v krátkosti oboznámila 

prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatovala, že doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michal Turošík, PhD. splnil kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné 

konanie). 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc. Dr. 

iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorý uviedol, že sa nezúčastní hlasovania. 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 

4 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           34 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
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Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD., rof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prof. JUDr., ktorí sa prepojili na zasadnutie 

inauguračnej komisie. 

 

Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 

Michal Turošík, PhD. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý sa odhlásil zo zasadnutia VR 

PraF UK z neodkladných pracovných dôvodov. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia  VR PraF UK (z 37 prítomných – doc. Turošík sa nepočíta) 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michala Turošíka, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, 

Katedry dejín štátu a práva, v  odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.        

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

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

 

O.Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer  

Pracovisko: Paris Lodron Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät, AT  

 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

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

                               

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  

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

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

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

 

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, Csc.  

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?  
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Bod 5) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam, ktoré 

vyhlásil predseda VR PraF UK v Bratislave  od 25.05.2021 do 27.05.2021  vo veci schválenia 

doplnenia člena skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych skúškach vo všetkých 

stupňoch štúdia. 

 

 

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

doktorandské štúdium, doc. Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE,  ktorá oboznámila členov VR PraF 

UK s Protokolom o výsledku hlasovania pre rollam: 

 

                         Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

                                                                           Protokol 

o výsledku hlasovania per rollam 

 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 25.05.2021 predsedom 

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

25.05.2021 do dňa 27.05.2021 (deň ukončenia hlasovania 27.05.2021). 

 

Dňa 28.05.2021 určení skrutátori, prodekan PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

a  prof. et 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 25.05.2021 do 27.05.2021, prodekana PraF UK 

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

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:          

                                                 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   43      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      43                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       41 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    2 

 

 

2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje doplnenie člena 

skúšobných komisií, osoby oprávnenej skúšať na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia: 

externý člen komisií, prof. JUDr. Radim Boháč, PhD., Karlova univerzita Praha, Právnická 

fakulta. 
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Výsledok hlasovania je nasledovný:   

                                                        

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           51  

Počet zaslaných  elektronických vyjadrení - hlasovaní:                                   43      

Počet platných zaslaných elektronických vyjadrení –hlasovaní:                      43                                        

 

Za návrh hlasovalo:                       43 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                    0 

 

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

CSc.,  potvrdili výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 28.05.2021. 

 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal  dňa 28.05.2021 a následne sa 

zaslal  elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 31.05.2021.  

 

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 6)   Iné návrhy na schválenie: 

 

- doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia. 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 6  a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu 

hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 5:     

 

Za:                36 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorí sa pripojili po skončení zasadnutia 

inauguračnej komisie a oponentov. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý sa odhlásil zo zasadnutia VR 

PraF UK z neodkladných pracovných dôvodov. 

 

Nehlasovali: 5 prítomní členovia  VR PraF UK (z 41 prítomných). 
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Uznesenie č. 5:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia:  

 

Externí členovia komisií: 

 

- JUDr. Monika Némethová, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická 

fakulta,  

- prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., - Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha. 

 

 

Bod 7) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 7) programu zasadnutia, perorokovanie a  

schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. Romanu Smyčkovú, PhD., v odbore 

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

3.4.11.).  

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

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

 

prof. JUDr. Alena Macková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha,  ČR       

     

Oponenti: 

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

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

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

        

Téma inauguračnej prednášky:  

Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia.  
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Predseda VR PraF UK vyzval predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Svetlanu 

Ficovú, CSc., aby členov VR PraF UK oboznámila so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-

LINE hlasovania  inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., predsedníčka 

komisie; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD., členka komisie; prof. JUDr. Alena Macková, PhD., členka komisie.   

 

- oponenti: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. 

JUDr. Ján Cirák, CSc. 

                                                 

Predsedníčka inauguračnej komisie prečítala zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške zo dňa 01.07.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi 

VR PraF UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných 

kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom 

zasadaní dňa 08.06.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe 

predložených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej 

inauguračnej prednášky uchádzačky doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD., uskutočnenej dňa 

01.07.2021, na tému Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia, inauguračná 

komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore 

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

3.4.11.)“. 

      Predsedmíčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia 

komisie a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet 

prítomných členov a oponentov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných hlasov: 0, počet 

neplatných hlasov: 0. 

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

hlasovania. 

  

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil. 

Na záver ako predsedníčka inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK opätovne 

podporili toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov 

UK a PraF UK, uchádzačka splnila všetky podmienky na vymenovanie za profesorku a VR PraF 

UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesorku.  

 

           Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK  

dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 
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Hlasovanie č. 6:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  51 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 41 

 

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:               39 

- z toho záporných:              0 

- z toho zdržaných:              0 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnila prítomná inaugurantka: doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý sa odhlásil zo zasadnutia VR 

PraF UK z neodkladných pracovných dôvodov. 

 

Nehlasovali: 1 prítomný člen  VR PraF UK plus druhá prítomná členka VR PraF UK - inaugurantka 

(z 41 prítomných). 

 

 Uznesenie č.  6: 

 

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

vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Romanu Smyčkovú, PhD. – 

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

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

študijný odbor 3.4.11.) návrh na vymenovanie za profesorku. 

 

          Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantke, doc. JUDr. Romane 

Smyčkovej, PhD., ktorá sa poďakovala členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie 

a oponentom, diskutujúcim za milé, pochvaľné slová a vyjadrenia na jej osobu. Ťažko sa jej hľadali 

slová vďaky a bola veľmi dojatá. 

Poďakovala sa pánovi dekanovi, doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD, váži si jeho prístup 

a to, že ju motivoval k tomuto konaniu. 

Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantke, ku gratulácii sa postupne pridávali aj 

ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške. 

Následne predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode programu a vyhlásil od 

12.00 hod. do 14.00 hod. prestávku. 
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Zasadnutie VR PraF UK dňa 01.07.2021 pokračovalo od 14.00 hod. 

 

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

PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Tomáša 

Ľalíka, PhD. 

 Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov inauguračnej komisie a 

oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. a účasť (prítomnosť) členov 

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

Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. konštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, dvaja členovia inauguračnej komisie, tretí 

člen inauguračnej pripojený cez iný technický prostriedok a traja oponenti, 

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

členov bolo prítomných 35 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Počas predstavovania inauguranta, doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., sa pripojila členka VR 

PraF UK, doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. a následne počas inauguračnej prednášky doc. JUDr. 

Tomáša Ľalíka a hlasovania sa pripojili členovia VR PraF UK: JUDr. Tomáš Borec, doc. JUDr. 

Ľubomír Čunderlík, PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, 

PhD. (spolu počet prítomných 40). 

 

Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

- doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

- JUDr. Peter Hulla 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

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

- JUDr. Daniela Švecová 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

Bod 9) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáša 

Ľalíka, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

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

študijný odbor 3.4.3.) – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a oponentov, prítomných hostí a  inauguranta.  

Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., 

predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Tomáša 
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Ľalíka, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej komisie 

a oponentov. 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., prof. JUDr. Ladislav 

Orosz, CSc. 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

            prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., prof. doc.  JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab., prof.  

JUDr. Ivan Halász, PhD. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 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 04.06.2021 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. 

JUDr. Tomáš Ľalík, 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 „Vyvažovanie- 

nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.     

 

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 01.07.2021 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda inauguračnej komisie predstavil uchádzača, jeho 

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., aby 

predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Vyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita 

a tragédia“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné, 

konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.   

 

Inaugurant, doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

Inaugurant v úvode prednášky vymedzil jej predmet – test proporcionality a osobitne jeho 

posledný subtest primeranosti sensu stricto. V rámci neho sa zisťuje, či zásah do práv v podobne 

obmedzenia bol primeraný cieľu, ktorý sa obmedzením sleduje. Tento subtest je predmetom 

vedeckého skúmania mnohých teoretikov (R. Alexy, A. Barak, P. Holländer, K. Möller) ale má aj 

kritikov, z ktorých si uchádzač vybral nedávnu argumentáciu od F. Urbinu odmietajúcu 

pomerovanie dvoch kolidujúcich hodnôt (ľudských práv, resp. verejných záujmov) z titulu 

nesúmerateľnosti.   

Inaugurant počas prednášky predstavil základné teoretické východiská tejto kritiky 

a následne sa predstavenú kritiku pokúsil relativizovať. Použil na to niekoľko argumentov, ktoré 

počas prednášky podrobnejšie rozviedol. Svoju pozornosť zameral najmä na pragmatický prístup 

k hodnotám, podľa ktorého sú hodnoty vždy prepojené s praktickým diskurzom a štruktúra hodnôt 

je konštrukciou praktického rozumu. Hodnoty nemajú význam samé o sebe, ale len v praxi – 

cieľoch, ku ktorým smerujú. Pri ľudských právach je práve vznik kultúry ich ochrany spojený 

s integrálnou ochranou človeka, pričom ľudské práva sú vonkajšie hodnoty, ktorým hodnotu dáva 

človek, pričom jeho dobru a šťastiu tieto hodnoty slúžia.  
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Symbióza hodnôt (ľudských práv a verejných záujmov) nie je v praxi udržateľná, a práve 

úlohou práva je spory (konflikty) o hodnoty riešiť. Právo, resp. metodológia riešenia konfliktov 

v spoločnosti, má pragmatický rozmer, čo spolu s pragmatickou povahou hodnôt umožňuje ich 

vyvažovanie. Všetko je navyše umocnené kontextom právnej a faktickej situácie, ktoré robia 

pomerovanie dvoch kolidujúcich hodnôt nielen možné ale aj racionálne. Racionalita tejto operácie 

je znásobená dodatočnou právnickou argumentáciou nad rámec samotného pravidla pomerovania. 

Posledná časť prednášky bola pesimestickejšia. V nej uchádzač načrtol problém 

racionality pomerovania dvoch hodnôt z titulu jednak pragmatickej funkcie riešenia sporov (len 

jedna strana môže spor vyhrať) a jednak radikálneho príklonu držiteľa práva, resp. verejného 

záujmu ku konkrétnej hodnote. Subtest primeranosti radikálne stanovisko k určitej 

zastávanej hodnote splniť nemôže, čo z neho robí de facto Sizyfovskú prácu. 

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať doteraz hlbšie nespracovanú problematiku racionality 

súmerateľnosti v subteste primeranosti v rámci testu proporcionality.  

Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, 

PhD.  otvoril  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

 

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univezity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnicej fakulty, 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

Inaugurant postupne odpovedal na položené otázky, ako mu boli položené diskutujúcimi 

a reagoval na ich pripomienky. 

  

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. Pavel Holländer, DrSc., prof. 

doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. a prof. JUDr. Ivan Halász, PhD. vo svojich oponentských 

posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzača a jeho 

doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora. 

 

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. vo svojom oponentskom posudku zdôraznil  odbornú 

profiláciu inauguranta v rámci ústavného práva, a to najmä na jeho dve centrálne časti: vzťah 

demokracie a právneho štátu, resp. problematiku ľudských práv. Osobitne v prvej časti oponent 

ocenil inaugurantovo odmietnutie redukcie demokracie na jej procesnú stránku a jej prepojenie 

s materiálnym náhľadom na fungovanie spoločenstva, v ktorej sa vytvára legitimita aj iných 

orgánov verejnej moci reprezentovať vôľu ľudu. Za osobitný prínos podľa oponenta možno 

považovať vykročenie uchádzača z hraníc akadémie a prepojenie vedeckých poznatkov 

s legislatívnou a judiciálnou praxou. Okrem toho oponent uviedol široké spektrum vedeckých, 

pedagogických či odborných aktivít inauguranta. Na konci posudku skonštatoval, že uchádzača 
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považuje za dôležitú súčasť podoby vedného odboru ústavného práva na Slovensku, pričom bez 

akýchkoľvek pochybností spĺňa kritériá za profesora.  

Prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. vo svojom posudku uviedol, že inaugurant 

úplne dostatočne spĺňa všetky kritériá pre inauguračné konanie, pričom v rade kvantitatívnych 

požiadavkách tieto kritériá prekračuje. Oponent zdôraznil zameranie publikačných výstupov 

uchádzača na filozofické uvažovanie o ústavnej koncepcii deľby moci a jej konfrontáciu s realitou. 

Pri hodnotení uchádzačovej monografie sa oponent zameral na originalitu použitej metodológie, 

ktorá je založená niekedy aj na provokatívnych hypotézach. S niektorými z nich oponent v posudku 

aj viedol vedeckú diskusiu. Uchádzačove práce sú podľa oponenta postavené na teoretickej 

konceptuálnej analytike, ako aj na dielčej a finálnej overovacej syntetike. Na konci oponent 

skonštatoval, že uchádzač je vyzretou vedecko-pedagogickou osobnosťou a ocenil jeho prínos pre 

metodológiu ústavno-právneho myslenia a súdnu kontrolu ústavnosti.  

 

Prof. JUDr. Ivan Halász, PhD. v rámci posudzovania vedeckej práce osobitne vyzdvihol 

počet ohlasov na uchádzačove diela. Skonštatoval, že uchádzač je častým hosťom národných 

a medzinárodných vedeckých konferencií, pričom sa s uchádzačom osobne stretol na svetovom 

kongrese ústavného práva v Osle. Ocenil aj jazykovú vybavenosť uchádzača, keď okrem 

samozrejmej angličtiny vyučuje predmety aj v ruskom jazyku, pričom veľmi dobre ovláda aj poľský 

jazyk. Oponent poukázal na skutočnosť, že inaugurantove diela boli publikované v renomovaných 

zahraničných časopisoch a vydavateľstvách. Uchádzača považuje za veľmi zdatného kolegu, ktorý 

má všetky predpoklady veľmi výrazne ovplyvniť komparatívny výskum v oblasti ústavného práva, 

pričom Právnická fakulta môže mať z jeho pôsobenia vo funkcii profesora významné benefity.    

 

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., za profesora v odbore ústavné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3).   

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  vyzval 

inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom. Po jeho vyjadrení a zodpovedaní otázok, 

ktoré mu položil prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. vo svojom posudku, predseda 

inauguračnej komisie otvoril k tomuto diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihásil prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý uviedol, že je rád, že bol 

prizvaný ako člen inauguračnej komisie do tohoto konania. Teší ho, že inaugurant dozrel do polohy 

skúseného pedagogického pracovníka, učiteľa, ktorý pracuje so študentami inovatívnym spôsobom. 

Teší ho, že inaugurant dozrel na zrelého ústavného právnika, ktorý sa nebojí nastoliť aj 

„ožehavé“ problémy a vie na ne zároveň podať riešenia a odpovede. Vyzdvihol jeho ľudské 

vlastnosti, jeho korektné a zásadové vystupovanie. Hovorí to aj z pozície bývalého vedúceho 

Katedry ústavného práva na PraF UK v Bratislave, pod ktorého vedením doc. JUDr. Tomáš Ľalík, 

PhD. pracoval a vyzval na podpru konania.  

Dodal, že verí tomu, že v budúcnosti bude z neho aj uznávaný sudca Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. 

Do diskusie sa prihlásila aj doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., ktorá taktiež vyzvala na 

podoru konania. Ako jeho kolegyňa na Katedre ústavného práva oceňuje jeho priateľské a milé 
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vystupovanie, jeho ochotu vždy pomôcť, jeho vedecké a odborné kvality a fundovanosť v odbore 

inauguračného konania a v oblasti ľudských práv a slobôd. 

Na záver diskusie vystúpil aj predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., 

ktorý vyjadril podporu inauguračnému konaniu a doplnil, že inaugurant je pravidelným 

a mienkotvorným  autorom, potvrdzuje pochvalné slová predchádzajúcich diskutujúcich. Mal 

možnosť s ním spolupracovať v rámci prípravy nového predmetu o ochrane základných práv, kde 

prejavil svoju inovatívnosť, ktorú uplatňuje aj vo vzťahu k študentom.   

Následne predseda inauguračnej komisie ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky a 

vyzval 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 

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 vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora 

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

študijný odbor 3.4.3.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).  

 

VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

BOD 10)   Informácia dekana. 

 

Dekan PraF UK informoval prítomných: 

 

1.  o obsahu ďalších zasadnutí VR PraF UK na jeseň: 

- dňa 09.09.2021 sa plánujú dve inauguračné prednášky: doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. 

a doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., 

- dňa 30.09.2021 by mala prebehnúť ianugurácia doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD., 

- dňa 21.10.2021 je plánovaná inaugurácia doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD.. 

 

 Požiadal členov VR PraF UK o trpezlivosť v súvislosti s nahusteným programom 

plánovaných zasadnutí VR PraF UK, nakoľko mu ide o udržanie existujúcich odborov na fakulte, 

vzhľadom na nové akreditačné požiadavky. Berie to ako vec prestíže, ak sa to podarí na fakulte 

zabezpečiť. 

 

2. o neformálnom zasadnutí vedúcich katedier, na ktorom sa rokovalo o tom, akým 

spôsobom bude prebiehať výučba v zimnom semestri; plánujú sa dva varianty, buď bude 

všetko realizované ON-LINE (prednášky, cvičenia, výučba, skúšanie) alebo bude 

zavedený hybridný systém; koncom augusta je plánované zasadnutie kolégia dekana, na 

ktorom sa prijme v tejto veci konečné rozhodnutie; na dotaz prof. JUDr. Mariána 

Vrabka, CSc., v ktorý deň bude zasadnutie kolégia, predseda VR PraF UK uviedol, že 

pravdepodobne 27.08.2021 (piatok) v dopoludňajších hodinách.    
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Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak ukončil rokovanie o tomto bode programu, rokovanie VR PraF UK pokračovalo 

o 16. 15. hod. 

 

Bod 11) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáša 

Ľalíka, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

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

študijný odbor 3.4.3.) –  schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 11) programu zasadnutia, perorokovanie a  

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., v odbore ústavné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).  

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: významný odborník v oblasti ústavného práva        

 

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR       

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

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

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

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

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra právnych disciplín a veřejné správy, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Ivan Halász, PhD.       

Pracovisko: National University of Public Service, Budapešť, Maďarsko 

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Vyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.        

                                             

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie, prof. JUDr. Jána Sváka, 

DrSc., 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: 

 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda komisie; prof. 

JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., člen komisie; prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., člen 

komisie; prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., člen komisie.   

 

- oponenti: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., 

Dr.hab.,  prof. JUDr. Ivan Halász, PhD. 
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Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po 

inauguračnej prednáške zo dňa 01.07.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF 

UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní 

dňa 04.06.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD., uskutočnenej dňa 01.07.2021, na tému Vyvažovanie 

- nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.)“. 

 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. 

  

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil. 

Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK opätovne 

podporili toto konanie a 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.  

 

           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 fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 40 

 

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:               39 

- z toho záporných:              0 

- z toho zdržaných:               1 
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Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č.  7: 

 

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

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 

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

odbor 3.4.3.) návrh na vymenovanie za profesora. 

 

Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantovi, doc. JUDr. 

Tomášovi Ľalíkovi, PhD., ktorý sa poďakoval členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie 

a oponentom. Uviedol, že si váži ich podporu a bude sa snažiž nesklamať ich dôveru. 

 

Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi, ku gratulácii sa postupne pridávali aj 

ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške. 

 

 

BOD 12) Rôzne. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už 

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR 

PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý. 

 

 

BOD 14) Záver. 

 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil cca. o 16.30 hod.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 01.07.2021. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


