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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  02. februára 2023 od  10.00 hod., 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v miestnosti Amfiteáter 

_____________________________________________________________________________ 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

Prítomní na začiatku zasadnutia:        43  členov VR PraF UK    

 

Neprítomní na začiatku zasadnutia:     7  členov VR PraF UK   

 

 

Program  zasadnutia  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

2. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.12.) – inauguračná prednáška.  

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, 

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

práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – 

schválenie návrhu na udelenie titulu docentka.  

 

4. Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Simona Heseková, PhD. – 

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

odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie návrhu na udelenie titulu 

docentka. 

 

5. Iné návrhy na schválenie: 

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

štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a pre rigorózne konanie 

b) schválenie školiteľov v doktorandských študijných programoch  

c) zmena školiteľov v doktorandských študijných programoch 
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d) schválenie konzultantov rigoróznych prác 

 

6. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. Mgr. 

Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.12.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  

 

7. Prestávka 

 

8. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a 

práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.2.) – inauguračná prednáška. (začiatok od 14.00 hod.)  

 

9. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a 

práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.2.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  

 

10. Rôzne 

 

11. Záver 

 

 

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

PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konanom na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte v miestnosti Amfiteáter a skonštatoval, že na začiatku zasadnutia bolo 

prítomných viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 50 členov bolo prítomných 43 členov, čím 

bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – dostavil sa na rokovanie až pri bode 6) 

 

Ospravedlnení externí členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Peter Hulla  

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
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- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

 

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov 

 

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(ďalej „VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, 

PhD. a privítal prítomných členov VR PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie a 

oponentov v inauguračnom konaní prof. doc. JUDr. Vojtecha Vladára, PhD., inauguranta a 

prítomných hostí. 

 

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných s programom zasadnutia, spýtal sa, či sú 

návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie a keďže neboli, dal o predloženom programe 

hlasovať. 

   

Hlasovanie č. 1: 

 

Počet prítomných členov: 43 

Počet hlasujúcich: 43 

z toho: 

Za:             43 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 02.02.2023 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, v miestnosti Amfiteáter. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na 

predmetnom zasadnutí VR PraF UK prodekanov PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, 

PhD., doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a doc. JUDr. Jozefa Andraška, PhD. a dal o 

navrhnutých skrutátoroch hlasovať.  
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Hlasovanie č. 2: 

 

Počet prítomných členov: 43 

Počet hlasujúcich: 43 

z toho: 

Za:             43 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané dňa 02.02.2023 na zasadnutí VR PraF UK na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v miestnosti Amfiteáter 

prodekanov PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. 

a doc. JUDr. Jozefa Andraška, PhD. 

 

 

BOD 2)   Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. 

Mgr. Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – 

inauguračná prednáška.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a odovzdal slovo Mons. prof. ThDr. 

ICLic. PaedDr. Jánovi Dudovi, PhD., predsedovi inauguračnej komisie v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, 

PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil prítomných členov inauguračnej 

komisie a oponentov.  

 

Prítomní členovia inauguračnej komisie na inauguračnej prednáške:  

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. – predseda inauguračnej komisie (prítomný 

osobne), prof. dr. hab. Bartosz Rakoczy – člen komisie (pripojený on-line prostredníctvom 

aplikácie Microsoft Teams); prof. dr. hab. dr h.c. Leszek Adamowicz – člen komisie (pripojený 

on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams);  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – 

člen komisie (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams). 
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Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD. (prítomný osobne); prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (pripojený 

on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams); prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc 

Adam (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams). 

 

Následne predseda inauguračnej komisie Mons. prof. Duda skonštatoval, že v zmysle 

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 

07.11.2022 uchádzač splnil kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu, vo všetkých 

kategóriách, v kvalite i početnosti a prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. spĺňa všetky 

pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda 

inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní 

(inauguračné konanie) a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Význam 

kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období stredoveku a 

novoveku“. 

 

Predseda VR PraF UK prijal stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa 

dnes, t.j. 02.02.2023 uskutočňuje verejná inauguračná prednáška.  

   

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD., predseda inauguračnej komisie pred 

pristúpením k inauguračnej prednáške predstavil uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú a 

publikačnú činnosť a vyzval inauguranta, aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na 

tému „Význam kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období 

stredoveku a novoveku“, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné. 

 

Inaugurant prof.  doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. poďakoval za slovo, pozdravil 

prítomných členov VR PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a 

prítomných hostí. 

 

Inaugurant na úvod svojej prednášky predstavil inštitút prísah, označiac ho za jeden 

z historicky najdôležitejších pre formovanie procesného práva. Vzápätí konštatoval, že ako 

súčasť rímsko-kánonického procesu sa pre ne od čias vrcholného stredoveku zároveň od 

začiatku otvárali široké možnosti pre ich transformovanie do sekulárneho práva.  

 V historickom exkurze inaugurant najskôr demonštroval ponímanie a aplikovanie 

prísah za najstarších čias vývoja ľudskej spoločnosti. Potom prezentoval ich biblické základy 

vrátane polemiky týkajúcej sa dovolenosti ich používania. Za pomoci filologických 

argumentov potom predstavil koncepčné vymedzenie tohto inštitútu v rímskom práve, a to 

z pohľadu aspektov náboženských i právnych. V nadväznosti na to poukázal na rozsiahle 

uplatňovanie prísah v germánskom práve, k čomu malo dochádzať popri ordáliách, 

predstavujúcich v ranom stredoveku dôležitý procesnoprávny inštitút, ktorý bol definitívne 
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odmietnutý až 18. kánonom Štvrtého lateránskeho koncilu (r. 1215). Ako náhradu za ne mala 

Katolícka cirkev ponúknuť práve prísahy, v tom čase už detailne špecifikované slávnym 

kánonistickým dielom najznámejším pod názvom Decretum Gratiani (Concordia 

discordantium canonum, okolo r. 1140). Kánonista Gracián mal pritom dovolenosť ich 

používania ospravedlniť predovšetkým argumentmi Aurelia Augustína. Okrem definície 

prísah pristúpil tiež k vymedzeniu spôsobov ich používania, osobitne sa zaoberajúc deliktom 

krivoprísažníctva. Ten v prvom rade stotožnil s falošnou prísahou, pričom pri každej z nich 

požadoval preskúmanie vnútorného vzťahu prisahajúceho k svojmu sľubu, respektíve 

tvrdeniu (v kontexte pojmu mens rea). Inaugurant potom poukázal na tresty stanovené za 

tento delikt, vysvetľujúc sankciu excommunicatio maior v zmysle kánonickoprávnej formy 

rímskoprávneho interdiktu aquae et ignis. Potom stručne prezentoval základné delenia 

prísah, ilustrujúc ich rozsiahle používanie príkladom jedného z ranonovovekých 

procesnoprávnych manuálov.  

 Inaugurant zdôraznil, že úloha prísah spočiatku spočívala najmä v ochrane duše sudcu 

pred večným zatratením, pričom ich aplikovanie zároveň vyhovovalo vtedajšej spoločenskej 

požiadavke, že aspoň rozsudky ukladajúce krvavé tresty sa majú prenechať na rozhodnutie 

Bohu. Z toho dôvodu niektoré manuály (najmä sekulárnoprávne) umožňovali aplikovanie 

tohto inštitútu mechanickým spôsobom, prenášajúc v konečnom dôsledku zodpovednosť za 

rozsudok na svedkov. Takmer všetky kánonistické manuály však od začiatku súčasne 

dovoľovali zohľadňovať verisimilitudo jednotlivých svedeckých výpovedí, čo inaugurant 

označil za jeden z najdôležitejších prvkov pre nasmerovanie procesu od nadprirodzena 

smerom k ráciu. Tieto závery podporil i viacerými argumentmi teológov vrcholného 

stredoveku, ktorí predpokladali schopnosť človeka v pozícii sudcu dopátrať sa reálnej pravdy. 

Inaugurant v tejto súvislosti spomenul predovšetkým niektoré teologické závery Petra 

Lombardského. Ako zdôraznil, od tých čias sa k dosiahnutiu tzv. plného kánonického dôkazu 

(probatio plena) a odsúdeniu obžalovaného na krvavý trest požadovalo nielen svedectvo 

dvoch dôveryhodných očitých svedkov, ale tiež presvedčene sudcu o tom, že hovorili naozaj 

pravdu. Uvedený vývoj inaugurant ilustroval najmä postupným upúšťaním od používania 

očistných prísah, ktoré boli nahrádzané prísahami de veritate dicenda.  

 Inaugurant napokon zhrnul svoje závery konštatujúc, že prísahy ako 

kánonickoprávny inštitút prispeli k rozvoju procesného práva v období stredoveku a 

novoveku v týchto troch ohľadoch: nahradili ordálie staršieho typu a nasmerovali proces k 

ráciu; premietli sa vhodným spôsobom do kánonistickej koncepcie plného kánonického 

dôkazu; nastolili vývoj smerom k akceptovaniu princípu voľného hodnotenia dôkazov 

sudcom. Na záver si inaugurant položil otázku, z akého dôvodu boli prísahy až tak úspešné, 

argumentujúc nasledovne: akceptovanie teologicky koncipovaných ideálov fungovania 

stredovekej spoločnosti (bezvýhradné akceptovanie autorít Svätého Písma); trvanie na 

tradíciách (rímskoprávny kontext); zohľadňovanie ľudskej prirodzenosti (odveké prepojenie 

človeka s metafyzikou); reálna procesnoprávna efektívnosť tohto inštitútu, spočívajúca v 

rozhodovaní jednotlivých káuz definitívnym spôsobom (strach z krivoprísažníctva). Ako 
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napokon konštatoval, prísahy zároveň predstavovali jeden z najdôležitejších nástrojov na 

prepojenie vnútorného fóra, teda fóra svedomia, s oblasťou verejného fóra a opačne.  

 

 Prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku.  

 

Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie Mons. prof. 

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

 

1. prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty:  

Akým spôsobom sa uplatňovali ordálie a ako došlo k ich nahradeniu prísahami v 

stredovekom Uhorsku? 

 

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

Ako ponímali prísahy predstavitelia osvietenstva a aké zmeny boli v procesnom práve 

zavedené reprezentantmi Veľkej francúzskej revolúcie? 

 

3. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty:  

Bolo možné ordálie realizovať aj racionálnym spôsobom?  

 

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

fakulty:  

Ako vnímate  inštitút prísah v slovenskom trestnom práve? Spĺňa tento inštitút 

náležitosti špecifikované kánonistami? 

 

5. Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD., predseda inauguračnej komisie, z 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Aké sú teoretické i praktické rozdiely medzi prísahami a sľubmi? 

 

 Inaugurant na položené otázky odpovedal postupne, 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  svoje oponentské posudky, alebo ich 

podstatné časti.  

  

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora,  prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, 

prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam a prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD. vo svojich 

oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť 
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uchádzača a jeho doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre 

vymenovanie za profesora. 

 

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie 

Microsoft  Teams) v zmysle svojho oponentského posudku uviedol, že uchádzač je výborne 

etablovaný v odbore kánonického práva, publikuje predovšetkým v oblasti jeho histórie, ale 

nevyhýba sa ani témam z oblasti pozitívneho práva. Konštatoval, že uchádzač sa dlhodobo 

venuje kánonickému právu v rámci svojej pedagogickej činnosti (výučba predmetov na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 

v Trnave a v súčasnosti na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave).  Pričom  v 

rámci  výučby na PraF UK v Bratislave v programe kánonické právo ide o výučbu predmetov 

Biblické právo, Dejiny kánonického práva či Latinský jazyk - pri tomto študijnom programe 

uchádzač vystupuje ako jeden z hlavných garantov a zúčastnil sa tiež prípravy jeho osnov. 

Uchádzač sa venuje aj prepojeniu tohto odboru s historickým rímskym právom, ale aj 

s pozitívnym sekulárnym právom (predovšetkým v konfesnoprávnej oblasti).  

Oponent ďalej zhodnotil účasť uchádzača na domácich a zahraničných konferenciách, 

zahraničných študijných pobytoch, prípravu projektov a jeho pozíciu vedúceho riešiteľského 

kolektívu.  

Kvalitu publikačnej činnosti uchádzača podľa oponenta dokazujú početné ohlasy  vo 

forme vykázaných citácií, ale aj recenzií. Oponent zvlášť vyzdvihol uchádzačovu monografiu 

„Prísahy v rímsko-kánonickom a slovenskom verejnom práve“. Uchádzač publikoval aj vo 

významných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus (11  

publikácií). V závere posudku oponent skonštatoval, že uchádzač spĺňa všetky kritériá pre 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore kánonické právo. 

 

Prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam (pripojený on-line prostredníctvom 

aplikácie Microsoft  Teams) vo svojom posudku skonštatoval, že uchádzač splnil všetky 

podmienky získania titulu profesor.  

Uviedol, že z hľadiska pedagogickej činnosti možno konštatovať širšie spektrum 

vhodne previazaných odborov štúdia (rímske právo – konfesné právo – historické i pozitívne 

kánonické právo – klasická filológia). V zahraničných publikáciách má uchádzač 28 ohlasov, 

49 v domácich a 9 recenzií (4 v zahraničných a 5 v domácich publikáciách), čo možno 

považovať za veľmi dobrý stav vzhľadom na daný študijný smer. 

Vyzdvihol, že uchádzač zorganizoval 4 medzinárodné vedecké konferencie a 4 

takýchto podujatí bol spoluorganizátorom, bol spolugarantom 4 medzinárodných vedeckých 

konferencií. Uchádzač absolvoval študijný pobyt v Ríme a prednáškový pobyt na Právnickej 

fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa uchádzač 

podieľal na piatich úspešných domácich projektoch VEGA a APVV.  

Podľa vyjadrenia oponenta, uchádzač rozvinul dlhodobo zaznávané a opomínané 

odvetvia rímskeho práva a kánonického práva v právnickej komunite, a to najmä publikačnou 

činnosťou a výučbou. Pripravil viaceré nové koncepty a literatúru pre výučbu historických i 
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pozitívnoprávnych predmetov z odboru Kánonické právo. Podstatne prispel k vytvoreniu 

doktorandského študijného programu v odbore Teória a dejiny štátu a práva  na Právnickej 

fakulte TU v Trnave, študijného programu Právo – bakalársky a magisterský stupeň štúdia na 

Právnickej fakulte TU v Trnave a magisterského a doktorandského študijného programu 

Kánonické právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 

Oponent ďalej poznamenal, že uchádzač je hlavným redaktorom recenzovaného 

časopisu pre právnu vedu Forum iuris Europaeum a je členom redakčnej rady časopisu Revue 

církevního práva. Je členom 4 vedeckých a odborných organizácií (Společnost pro církevní 

právo, Slovenská spoločnosť kánonického práva, Freedom of conscience and religion in 

Europe a Observatory on Religious Freedom in the Jurisprudence of the ECHR) a prísediacim 

sudcom disciplinárnych senátov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. 

V závere oponent skonštatoval, že na základe vyššie uvedených skutočností, takisto 

aj osobných znalostí uchádzača, je uchádzač zrelou pedagogickou i vedeckou osobnosťou, 

uznávanou v odborných kruhoch nielen v Slovenskej republike. A je teda viac než vhodným 

uchádzačom o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Kánonické právo. 

 

Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. (prítomný osobne) vo svojom oponentskom posudku 

uviedol, že odborná činnosť uchádzača je výsledkom dlhodobého záujmu o oblasť cirkevného 

práva a histórie práva. V rámci svojho odborného rastu sa uchádzač pravidelne aktívne 

zúčastňoval viacerých študijných pobytov v zahraničí (napr. študijný pobyt na rímskych 

pápežských univerzitách Gregoriana a Angelicum, ako aj pri najvyššom cirkevnom Tribunále 

Rímskej Roty), javí sa ako aktívny organizátor a účastník viacerých medzinárodných 

konferencií a workshopov, podieľal sa ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ na viacerých projektoch 

VEGA a APVV, je autorom učebníc a skrípt práva. Oponent sa vyjadril aj k vlastnej vedeckej 

škole uchádzača.   

Skonštatoval, že uchádzač sa od začiatku svojej činnosti vedecky a pedagogicky 

zaoberá najmä kánonickým a konfesným právom a neskôr aj viacerými odvetviami rímskeho 

práva a klasickej filológie. Jeho bohatá publikačná činnosť sa zameriava na historický rozmer 

cirkevného práva. Je odborníkom na pramene práva Katolíckej cirkvi. Viaceré vedecké a 

publikačné výstupy uchádzača možno podľa neho označiť za originálne a inovatívne, a to z 

dôvodu prepojenia kánonického práva s rímskym právom na základe jeho znalostí klasickej 

filológie.  

 Na záver oponent skonštatoval, že kandidát po formálnej stránke spĺňa a vo viacerých 

aspektoch aj presahuje predpísané požiadavky, je zrelou akademickou a vedeckou 

osobnosťou, s vysokým morálnym kreditom v akademickej obci, u svojich študentov, kolegov 

i v celej odbornej obci a uznávaným odborníkom medzinárodnej úrovne. Uchádzač je teda 

vhodným uchádzačom o vedecko-pedagogický titul profesor v odbore kánonické právo, pre 

udelenie ktorého spĺňa odborné i ľudské kritériá. 

 

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

vymenovanie prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za profesora v odbore 
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kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.12.). 

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie Mons. prof. Duda poďakoval 

oponentom za prednesené posudky a keďže v posudkoch oponentov neboli žiadne otázky, 

opýtal sa inauguranta, či sa chce k uvedenému  vyjadriť. Inaugurant poďakoval oponentom, a 

povedal, že si veľmi váži, že si našli čas na oponovanie jeho inauguračného spisu.  

  

 Následne predseda inauguračnej komisie otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil, a tak ju predseda inauguračnej komisie uzavrel. Podporil návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore kánonické právo a vyzval členov VR PraF UK na jeho 

podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK poďakoval inauguračnej komisii aj oponentom a uchádzačovi za 

prednášku. 

 

 

BOD 3)   Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Veronika Čunderlík 

Čerbová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho 

práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – schválenie návrhu na 

udelenie titulu docentka.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu. 

 

Skôr ako sa začalo o predmetnom bode programu rokovať, informoval prítomných o 

tom, že agendu vedeckovýskumnej činnosti, ktorú doteraz zastrešoval prodekan prof. JUDr. 

Tomáš Strémy, PhD. preberá prodekanka doc. dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, ktorú týmto  

všetkým prítomným predstavil. Prodekan prof. Strémy bude mať na starosť už len agendu 

grantovej činnosti. 

Následne odovzdal slovo prodekanke doc. Mašurovej, aby prítomným v  krátkosti 

ozrejmila priebeh habilitačného konania JUDr. Veroniky Čunderlík Čerbovej, PhD. a 

predniesla v mene predsedu habilitačnej komisie prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, 

PhD. návrh odporučený predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty. Prodekanka doc. Mašurová informovala, že habilitačná prednáška 

menovanej habilitantky sa uskutočnila dňa 14.12.2022 a uviedla mená členov habilitačnej 

komisie a oponentov. Na habilitačnej prednáške sa nezúčastnil oponent doc. ICDr. Miloš 

Pekarčík, PhD., ktorý svoju neúčasť vopred ospravedlnil. Osobne boli prítomní: predseda 

komisie prof. Vladár, člen komisie doc. Jurica a oponent prof. Duda, online pripojení 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams boli: člen komisie prof. Rakoczy a oponent doc. 

Přibyl. 



11 
 

 

Predseda: 

prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. 

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

 

Členovia:  

prof. Dr. hab. Bartosz Rakoczy 

Pracovisko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, 

Toruń, PL  

 

doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. 

Pracovisko: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Ružomberok, SR 

 

Oponenti: 

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

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

 

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

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

Budějovice, ČR 

 

doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Kánonické právo a biomedicína 

 

Téma habilitačnej práce: 

Reflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi 

 

Prodekanka doc. Mašurová informovala prítomných o výsledku hlasovania členov 

habilitačnej komisie a oponentov po skončení prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. 

Veroniky Čunderlík Čerbovej, PhD. zo dňa 14.12.2022. Počet členov oprávnených hlasovať 

bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet 

neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docentka JUDr. Veronike Čunderlík Čerbovej, PhD. v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

Predseda VR PraF UK sa opýtal predsedu habilitačnej komisie v uvedenom 

habilitačnom konaní prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD., či chce ešte niečo doplniť. 
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Ten skonštatoval, že habilitačná prednáška aj obhajoba prebehla v poriadku a uchádzačka si 

zaslúži, aby jej bol udelený titul „docent“. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil a 

tak ju uzavrel. Požiadal členov VR PraF UK o podporu návrhu.   

 

Pred hlasovaním o prednesenom návrhu prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. oznámil, 

že nebude hlasovať (z dôvodu príbuzenského vzťahu s habilitantkou). 

 

Predseda VR PraF UK vyzval prítomných členov VR PraF UK na hlasovanie o 

prednesenom návrhu v tajnom hlasovaní. Hlasovanie organizačne zabezpečili skrutátori. O 

výsledku hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori. 

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 50 

Počet prítomných členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  43 

 

Počet odovzdaných hlasov: 42 

z toho: 

kladných:      42 hlasov  

záporných:     0 hlasov 

neplatných:   0 hlasov 

 

Jeden člen VR PraF UK (prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. – manžel habilitantky) neprevzal 

hlasovací lístok. 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Veronike Čunderlík Čerbovej, PhD. 

– Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) návrh na udelenie titulu docentka.  

 

 

BOD 4)   Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Simona Heseková, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, v odbore 
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obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.) – schválenie návrhu na udelenie titulu docentka.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu. Následne odovzdal slovo 

prodekanke doc. Mašurovej, aby prítomným v krátkosti ozrejmila priebeh habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Simony Hesekovej, PhD., ktorá sa uskutočnila 

dňa 19.01.2023  a predniesla v mene predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Ľubomíra 

Čunderlíka, PhD. návrh odporučený predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.  

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

 

Členovia:  

doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.  

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

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní úverov na finančnom trhu 

 

Téma habilitačnej práce: 

Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej 

poskytovanie úverov spotrebiteľom 

 

Prodekanka doc. Mašurová informovala prítomných o výsledku hlasovania členov 

habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce JUDr. Simony Hesekovej, PhD. zo dňa 19.01.2023. Počet členov oprávnených hlasovať 
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bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, počet záporných hlasov 0, počet 

neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh predsedovi Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docentka JUDr. Simone Hesekovej, PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.), ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

Predseda VR PraF UK sa opýtal predsedu habilitačnej komisie v uvedenom 

habilitačnom konaní prof. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., či chce k uvedenému ešte niečo 

doplniť. Ten potvrdil, že habilitačná prednáška aj obhajoba prebehla v zmysle predpisov a 

habilitačná komisia prijala záver, že uchádzačka spĺňa všetky podmienky a poprosil o podporu 

návrhu o udelenie titulu „docent“ JUDr. Simone Hesekovej, PhD. 

Predseda VR PraF UK sa vyjadril, že aj on vidí pedagogické schopnosti uchádzačky na 

vlastné oči, pretože uchádzačka je stálou členkou štátnicovej komisie, ktorej predsedá, a tiež 

požiadal členov VR PraF UK o podporu návrhu. 

Následne predseda VR PraF UK otvoril diskusiu. Žiadne príspevky do diskusie neboli, a tak ju 

predsedajúci uzavrel a vyzval prítomných členov VR PraF UK na hlasovanie o prednesenom 

návrhu v tajnom hlasovaní. Hlasovanie organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku 

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali skrutátori. 

Hlasovanie č. 4: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať: 50 

Počet prítomných členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  43 

 

Počet odovzdaných hlasov: 43 

z toho: 

kladných:      43 hlasov  

záporných:     0 hlasov 

neplatných:    0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Simone Hesekovej, PhD. – 

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

obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.10.) návrh na udelenie titulu docentka.  
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BOD 5)   Iné návrhy na schválenie: 

a) schválenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať 

na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a pre rigorózne konanie 

b) schválenie školiteľov v doktorandských študijných programoch  

c) zmena školiteľov v doktorandských študijných programoch 

d) schválenie konzultantov rigoróznych prác 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a následnú diskusiu. Do diskusie sa 

prihlásil doc. Blažo, ktorý sa spýtal,  či majú všetci navrhovaní školitelia (aj externí školitelia) 

dizertačných prác VUPCH. Prodekanka doc. Mašurová potvrdila, že áno. Ďalšie príspevky do 

diskusie neboli. 

Predseda VR PraF UK dal o prednesom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Počet prítomných členov: 43 

Počet hlasujúcich: 43 

z toho: 

Za:             43 hlasov  

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia a pre rigorózne konanie: 

 

Interní členovia komisií (členovia s vedecko-pedagogickým titulom prof. a doc. môžu byť 

zároveň aj predsedami komisií).  

Všetci menovaní sú z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

- Andraško Jozef, doc., JUDr., PhD.  

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

- Beleš Andrej, doc., JUDr., PhD.  

- Blažek Radovan, doc., JUDr., PhD.  

- Blažo Ondrej, doc., Ing., JUDr., PhD.  

- Brtko Róbert, prof., JCDr., PaedDr., CSc.  

- Brtková Jarmila, PaedDr., PhD.  
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- Bujňák Vincent, Mgr., PhD.  

- Burda Eduard, doc., JUDr., PhD.  

- Burdová Katarína, doc., JUDr., PhD.  

- Capíková Silvia, Mgr. et Mgr., PhD.  

- Cibulka Ľubor, prof., JUDr., CSc. 

- Čentéš Jozef, prof. JUDr., PhD. 

- Čipková Tamara, Mgr., PhD. 

- Čunderlík Čerbová Veronika, Mgr., PhD.  

- Čunderlík Ľubomír, prof.., JUDr., PhD.  

- Dančiaková Valéria Terézia, Mgr. et Mgr., PhD.  

- Daňko Martin, doc., Mgr., PhD.  

- Daudrikh Yana, Mgr., PhD.  

- Debnárová Alexandra, Mgr., PhD.  

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

- Domin Marek, doc., JUDr. PhD.  

- Dražová Petra, Mgr. PhD.  

- Duda Ján, prof., ThDr., JC.Lic. PhD.  

- Dudášová Iva, JUDr., PhD.  

- Dufala Martin, Mgr., PhD. 

- Dufalová Lenka, doc., Mgr., PhD.  

- Duračinská Jana, doc., JUDr., PhD.   

- Fábry Branislav, doc., JUDr., PhD.  

- Fedorovičová Iveta, doc., JUDr., CSc.  

- Ficová Svetlana, prof., JUDr., CSc.  

- Freel Lenka, doc. JUDr. PhD.   

- Gahér František, prof., PhDr., CSc.  

- Gajdošová Martina, doc. JUDr. Mgr., PhD.  

- Gaňa Stanislav, JUDr., PhD.  

- Giba Marián, doc., JUDr., PhD.  

- Golovko Lyudmyla, doc. Dr., Ph.D.  

- Gornaľová Dominika, Mgr., PhD.  

- Grambličková Barbora, JUDr., PhD.  

- Gregor Martin, doc., JUDr., PhD.  

- Gyurász Zoltán, JUDr., PhD.  

- Hamřik Martin, Mgr., PhD.  

- Hamuľák Juraj, doc., JUDr., PhD.  

- Hamuľák Ondrej, JUDr., PhD.  

- Hamuľáková Zuzana, doc., JUDr., PhD.  

- Haršányová Martina, JUDr. PhD.  

- Havelková, Mária, JUDr., PhD.  

- Heseková Simona, JUDr., PhD.  
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- Hlinka Tibor, JUDr. PhD.  

- Hodás Milan, doc., JUDr., PhD.  

- Homola Nevická Denisa, Mgr., PhD. 

- Horvath Matej, doc., JUDr., PhD.  

- Ivančík Ján, Mgr., PhD.  

- Ivančo Marek, Mgr., PhD.  

- Jablonka Branislav, doc. JUDr., PhD.  

- Jakušová Viera, Mrg., PhD.  

- Kačaljak Matej, doc., JUDr., Ing., PhD.  

- Kalesná Katarína, prof., JUDr., CSc.  

- Kasinec Rudolf, doc., JUDr., PhD.  

- Katkovčin Maroš, Mgr. Ing., PhD.   

- Kišoňová Renáta, Mgr., PhD.  

- Klincová Zuzana, JUDr., PhD.  

- Kordík Marek, doc., JUDr., PhD., LL.M.  

- Köszeghy Adam, Mgr. PhD.  

- Kováčiková Hana, doc., JUDr., PhD.  

- Krippel Mikuláš, doc., Mgr., PhD.  

- Križan Martin, doc., JUDr., PhD.  

- Kurilovská Lucia, prof., JUDr., PhD.  

- Kútna Želonková Ingrid, Ing., PhD.  

- Laciak Ondrej, doc., JUDr., PhD.  

- Ľalík Tomáš, doc., JUDr., PhD.  

- Ľorko Jakub, JUDr., PhD.  

- Löwy Alexandra, doc., JUDr., PhD., LL.M.  

- Lukáčka Peter, doc., JUDr. PhD.  

- Lukáčková Zdenka, Ing., PhD.  

- Luprichová Petronela, Mgr., PhD.  

- Lysá Anna, PhDr., CSc.  

- Lysina Peter, doc. JUDr., PhD.  

- Lysý Miroslav, prof., Mgr., PhD.  

- Macková Zuzana, doc., JUDr., PhD.  

- Máčaj Adam, Mgr., PhD.  

- Máčaj Ľudovít, JUDr., PhD.  

- Mamojka Mojmír, prof., JUDr., PhD.  

- Mareček Lukáš, Mgr., PhD.  

- Martincová Lenka, Mgr., PhD.  

- Martvoň Anton, Mgr., PhD.  

- Mašurová Angelika, doc. Dr. iur., MLE  

- Matlák Ján, doc., JUDr., CSc.  

- Mazúr Ján, Mgr., PhD.  
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- Meňhartová Sandra, Mgr., PhD.  

- Mesarčík Matúš, JUDr., PhD., LL.M.  

- Mészáros Tomáš, JUDr., PhD.  

- Meteňkanyč Olexij M., Mgr., PhD.  

- Mezeiová Lea, Mgr., PhD.  

- Mičíková Silvia, Mgr., PhD.  

- Mihálik Stanislav, JUDr. PhD.  

- Michalovič Matúš, JUDr. PhD.  

- Minčič Vladimír, JUDr., PhD.  

- Mlkvá Illýová Zuzana, doc., JUDr. PhD.  

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

- Mokrá Lucia, doc., PhDr., JUDr., PhD.  

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

- Munk Rastislav, Mgr., PhD.  

- Munková Veronika, JUDr., PhD.  

- Nemec Matúš, prof., JUDr., PhD.   

- Neubauerová Erika, doc., Ing., PhD.  

- Nováková Mária, doc., JUDr., PhD.  

- Patakyová Mária T., doc., JUDr., PhD.  

- Patakyová Mária, prof., JUDr., PhD.  

- Pavlíková Barbara, JUDr., PhD.  

- Pavlovič Maroš, Mgr., PhD., LL.M.  

- Petrek Filip, Mgr., PhD.  

- Pintérová Dominika, JUDr., Mgr., PhD.  

- Podolec Ondrej, doc., Mgr. Mgr., PhD.  

- Priehoda Albert, Ing., PhD.  

- Prnová Jana, Mgr., PhD.  

- Prokeinová Margita, prof., JUDr., PhD.  

- Rak Pavol, JUDr., PhD.  

- Raková Karin, JUDr., Ing., PhD., MBA   

- Rulíšek Tomáš, JUDr., PhD.  

- Ružička Ondrej, Mgr., PhD.  

- Sabján Nikolas, Mgr., PhD., LL.M.  

- Slašťan Miroslav, prof., JUDr., PhD.  

- Smalik Matej, JUDr., PhD.  

- Smolková Lucia, JUDr., PhD.  

- Smyčková Romana, doc., JUDr., PhD.  

- Sopúchová Soňa, doc., JUDr., PhD.  

- Srebalová Mária, prof., JUDr., PhD.  

- Stanek Dušan, doc., PhDr., CSc.  

- Strémy Jana, JUDr., PhD.  
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- Strémy Tomáš, prof., JUDr., PhD.  

- Svák Ján, prof., JUDr., DrSc.  

- Szakács Andrea, Mgr., PhD.   

- Šipoš Tomáš, Ing., Mgr., PhD.  

- Škrobák Ján, doc., Mgr., PhD.  

- Šmelková Jana, Mgr., PhD.  

- Števček Marek, prof., JUDr., DrSc.  

- Švedová Terézia, Mgr. PhD.  

- Trellová Lívia, doc., JUDr., PhD.  

- Turay Lukáš, JUDr., PhD.  

- Turčan Martin, doc., JUDr., Mgr., PhD.  

- Uličná Petra, Mgr., PhD.  

- Vačok Juraj, prof., JUDr., PhD.  

- Vashchenko Yuliia, prof., Mgr., PhD.  

- Vasiľ Cyril, prof., ICDr., PhD.  

- Vladár Vojtech, prof., JUDr., Mgr., PhD.  

- Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc.  

- Zigo Daniel, Mgr., PhD., LL.M.  

- Žárská Petra., Mgr., PhD., LL.M.  

- Žatková  Sandra, Mgr., PhD.  

 

Externí členovia komisií (členovia s vedecko-pedagogickým titulom prof. a doc. môžu byť 

zároveň aj predsedami komisií) 

 

- Adamová Zuzana, JUDr., PhD.- Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

- Babčák Vladimír, prof. h. c., prof., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Babiaková Eva, JUDr., CSc. - odborník z praxe 

- Bačárová Renáta, doc., JUDr., PhD., LL.M. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Bakeš Milan, prof., JUDr., DrSc.- Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta 

- Balga Jozef, prof., JUDr., PhD. - Akadémia PZ, Bratislava 

- Balko Ladislav, doc., JUDr., PhD. - Európsky dvor audítorov, Luxemburg 

- Balog Boris, doc., JUDr. PhD. - PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Barancová Helena, prof., JUDr., DrSc. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Baraník Kamil, doc., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Barányi Eduard, JUDr., DrSc. – Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 

- Barkoci Stanislav, JUDr., PhD. – odborník z praxe 

- Bejček Josef, prof., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta  

- Bělohlávek Alexander, prof., prof. zw., Dr. et Mgr., Ing. (oec) – Advokátní kancelář 

Alexandra Bělohlávka, Praha 

- Bílý Jiří, doc., JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci,  Právnická fakulta 

- Boháč Radim, prof. JUDr., Ph.D., Karlova univerzita Praha, Právnická fakulta 
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- Bonk František, JUDr., PhD. – Ministerstvo financií SR, UPJŠ v Košiciach, Právnická 

fakulta 

- Bröstl Alexander, prof., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Bubelová Kamila, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Buchta Tomáš, Mgr., PhD., LL.M. - odborník z praxe 

- Bulla Martin, JUDr., PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

- Bureš Pavel, JUDr., Ph.D. – Univerzita Palackého, Olomouc, Právnická fakulta 

- Cakoci (Prievozníková) Karin, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Cepek Branislav, prof., JUDr., Ing., PhD. – PEVŠ, Fakulta práva 

- Cirák Ján, prof., JUDr., CSc. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Csach Kristián, doc., JUDr., PhD., LL.M. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Czudek Damian, Dr., Mgr., Ph.D., - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

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

- David Radovan, JUDr., Ing., Ph.D.- Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Dobrovičová Gabriela, doc., JUDr., CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Dobrovodský Róbert, JUDr., PhD., LL.M. - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta 

- Dolobáč Marcel, doc., JUDr. PhD. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta 

- Dostalík Petr, JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Ďurana Marián, JUDr., PhD., - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Ďurica Milan, JUDr., PhD., LL.M. – odborník z praxe 

- Ďurica Milan, prof., JUDr., PhD. - predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, UMB BB 

- Dvořák Jan, prof., JUDr., CSc. - Právnická fakulta KU v Prahe 

- Erdősová Andrea, doc., JUDr., PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta 

práva 

- Faix Martin, JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc, Právnická fakulta 

- Falada David, JUDr., Ph.D. – Univerzita Karlova, Praha, Právnická fakulta 

- Felcan Miroslav, doc., JUDr., PhD., LL.M. - Akadémia PZ, Bratislava 

- Fiala Josef, prof., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Filip Ján, prof., JUDr., CSc. - Ústavný súd Českej republiky 

- Fischer Peter, prof. Dr. Dr. h. c. – Univerzita Viedeň 

- Frumarová Kateřina, doc., JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Galandová Miriam, JUDr., Ing., PhD., LL.M., FCCA – PRK Partners, s.r.o. Bratislava 

- Gandžalová Daniela, doc. JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta  

- Gavalec Miroslav, JUDr., Ing., PhD.-  sudca, Najvyšší súd SR 

- Gerloch Aleš, prof., JUDr., CSc. - UK Praha, Právnická fakulta 

- Gešková Katarína, JUDr., PhD.- Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

- Glézl Andrej, Mgr., PhD., LL.M - advokát 
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- Gregorová Zdeňka, prof., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta 

- Grünwald Tomáš, JUDr., PhD. - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR 

- Hallon Ľudovít, PhDr., DrSc. – Historický ústav SAV 

- Hamuľáková Klára, JUDr., PhD.- Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Hapla Martin, JUDr., PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Hašanová, Janka, JUDr., Mgr., PhD. – Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Hazucha Branislav, prof., JUDr., LL.D. - Hokkaido University, Graduate School of Law, 

Sapporo, Japonsko 

- Henčeková (Hatalová) Jana, JUDr., PhD. - sudkyňa,  Najvyšší  súd SR 

- Hodossy Kristian, Mgr., PhD. - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

- Hojsík Dalibor, MUDr., PhD. - Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty U v Bratislave 

- Holländer Pavel, prof., JUDr., DrSc. - PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Holub Dušan, JUDr., PhD. – EU v Bratislave, Obchodná fakulta 

- Horák Ondřej, JUDr., Mgr., Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Horák Záboj, doc., JUDr., JCLic., LL.M. PhD. - Právnická fakulta, Univerzita Karlova v 

Prahe 

- Horniaková Ľubica, doc., Ing., CSc. - odborník z praxe 

- Hrdina Ignác Antonín, prof., JUDr., DrSc. - UK v Prahe, Katolická teologická fakulta; 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická  

- Hrušáková Milana, prof., JUDr., CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Hučková Regina, JUDr., PhD.- UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Hulmák Milan, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Hurdík Ján, prof., JUDr., DrSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Husár Ján, prof., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Husovec Martin, doc., Dr. iur., PhD. - London School of Economics and Political 

Science, UK 

- Chovancová Katarína, doc., JUDr., PhD. - PEVŠ  Bratislava, Právnická fakulta  

- Ivor Jaroslav, prof., JUDr., DrSc.- PEVŠ  Bratislava, Právnická fakulta 

- Jáger Róbert, doc., JUDr., PhDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Jakab Radomír, doc., JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Jankuv Juraj, prof., JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Jánošíková Martina, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Jánošíková Petra, JUDr., Ph.D. - ZČU v Plzni, Právnická fakulta 

- Janovec  Michal, JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Jirásek Jiří, doc., JUDr., CSc. - Právnická fakulta Univerzita Palackého  Olomouc 

- Júda Vieroslav, doc., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta  
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- Júdová Elena, JUDr. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Jurčová Monika, doc., JUDr., PhD.- Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Káčer Marek, doc., JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Kádek Pavol, JUDr., PhD. – Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

- Kalvodová Věra, doc., JUDr., Dr. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Kanárik Imrich, doc., JUDr., CSc. - odborník z odboru Teória a dejiny štátu a práva 

- Karfíková Marie, prof., JUDr., CSc. - Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta 

- Karpat Andrej, doc. JUDr. PhD. – PEVŠ, Bratislava 

- Kemp Jozef, JUDr., JCDr., PhD. - odborník na kánonické právo, cirkevný sudca 

metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy 

- Kirstová Katarína, doc., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta  

- Kisely Ivan, Mgr. et Mgr., PhD. – Bird&Bird, s.r.o., advokátska kancelária 

- Klátik Jaroslav, prof., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Klíma Karel, prof., JUDr., CSc. - Metropolitní univerzita, Praha 

- Klimek Libor, doc., JUDr. et PhDr. mult., PhD., Dr.h.c. – UMB Banská Bystrica, 

Právnická fakulta 

- Klučka Ján, prof., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Kohajda Michael, doc. JUDr., PhD. – UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Kolcunová Marta, JUDr., PhD. - Generálna prokuratúra SR 

- Košičiarová Soňa, prof., JUDr., PhD. – Trnavská univerzita, PraF 

- Kotásek Josef, doc., JUDr., PhD. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta  

- Kotlárik Michal, Mgr., PhD. - Ministerstvo spravodlivosti SR, generálny riaditeľ sekcie 

- Koudelka Zdeněk, doc., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Kováč Peter, doc., JUDr., MUDr., PhD. et PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Kozák Peter, JUDr., PhD., - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

- Králičková Zdeňka, doc., JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta 

- Králik Jozef, prof., JUDr., CSc.- VŠ Danubius v Sládkovičove, Fakulta práva J. 

Jesenského 

- Králiková Kristína, doc., PhDr., Ing., Bc., PhD., MBA - Akadémia Policajného zboru v 

Bratislave 

- Krásná Patrícia, JUDr., PhD., LL.M. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Kratochvíl Vladimír, prof., JUDr., CSc. - Najvyšší súd ČR, Brno 

- Križan Viktor, JUDr., PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Krošlák Daniel, JUDr., Mgr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Krunková Alena, doc. JUDr., PhD. –  UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta  

- Křiváčková Petrov Jana, JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. – PEVŠ, Fakulta práva 

- Kubincová Soňa, doc., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Kubincová Tatiana, JUDr., PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 
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- Kubinec Martin, doc. JUDr., PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Kuklík Jan, prof., JUDr., DrSc. - UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Kukliš Ľuboš, JUDr., PhD. –  odborník z praxe 

- Kukliš Peter, JUDr., CSc. - odborník z praxe 

- Lacko Miloš, doc., JUDr., PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Lacko Pavel, JUDr., PhD., LL.M. - advokát, odborník z praxe 

- Laclavíková Miriam, doc., JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta  

- Lanczová Ingrid, JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Lantajová Dagmar, doc. JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Lapšanský Lukáš, Mgr. PhD. – Ústav štátu a práva, SAV, Bratislava 

- Latiková Zuzana, JUDr., PhD. – odborníčka z praxe 

- Lavický Petr, JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Letz Róbert, prof. PhDr., PhD. - UK v Bratislave, Pedagogická fakulta 

- Levrinc Miloš, JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Ligasová Zuzana, JUDr., PhD. - odborníčka z praxe 

- Macková Alena, doc., JUDr., Ph.D. -  UK v Prahe, Právnická fakulta  

- Macová Marcela, JUDr., PhD. – odborníčka z praxe 

- Máhrová Tatiana, JUDr., PhD. – PEVŠ, Fakulta práva 

- Majdúchová Helena, prof., Ing., CSc. – EU v Bratislave, Fakulta podnikového 

manažmentu 

- Malacka Michal, JUDr., Mag. Iur, PhD., MBA - Univerzita Palackého v Olomouci, 

Právnická fakulta 

- Mamojka Mojmír, Dr.h.c., mult. prof., JUDr., CSc. - UMB Banská Bystrica, Právnická 

fakulta 

- Marek Karel, prof., JUDr., CSc. - Akademie STING, Brno 

- Marková Hana, prof., JUDr., CSc. - UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Marková Veronika, JUDr., PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Masárová Ľubica, JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Maslen Michal, doc., JUDr., PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Mašľanyová Darina, doc., JUDr., CSc. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Mazák Ján, prof., JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Melzer Filip, doc., JUDr., Ph.D., LL.M. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

Fakulta 

- Miháliková Anna, doc., Ing., CSc. - odborníčka z praxe 

- Michálek Slavomír PhDr., DrSc. – Historický ústav SAV, Bratislava 

- Molitoris Peter, doc., JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Molnár Peter, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Moravčíková Andrea, JUDr.,  PhD. - sudkyňa, Najvyšší súd SR 

- Mosný Peter, prof., Dr.h.c., JUDr., CSc.  – odborník z praxe 

- Mrázová Žofia, JUDr., PhD., MCL – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Mrkývka Petr, doc., JUDr., PhD. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 
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- Muránska Jana, JUDr., PhD. -  UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Muríň Peter, JUDr., CSc. – odborník z praxe 

- Nádaždyová Anna, Mgr., PhD. - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

- Némethová Monika, JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Neubauerová Erika, doc., Ing., PhD. – EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta 

- Nevolná Zuzana, JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Nižňanský Eduard, prof. PhDr. CSc. - UK v Bratislave, Filozofická fakulta 

- Nováčková Daniela, prof., JUDr., PhD.- UK v Bratislave, Fakulta managementu  

- Olšovská Andrea, doc., JUDr., Mgr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Ondicová Magdaléna, doc., PhDr., PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Orosz Ladislav, prof., JUDr., CSc. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Osina Petr, JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Ovečková Oľga, prof., JUDr., DrSc. - SAV Bratislava, Ústav štátu a práva 

- Pacherová Paulína, JUDr. -  sudkyňa, Krajský súd Bratislava, (Obchodné grémium) 

- Palšová Lucia, doc., JUDr., CSc. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

- Palúš Igor, prof., JUDr., CSc.- UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

- Papoušková Zdenka, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Pavelková Bronislava, doc., JUDr., PhD. - PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Pekár Bernard, prof., JUDr., Ing., PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Pénzeš Peter, JUDr., PhD. - Národná banka Slovenska 

- Peťovská Anna, JUDr., PhD. - sudkyňa, Krajský súd v Bratislave 

- Petr Michal, doc., JUDr., Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Píry Martin, JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Podmajerský Matej, Mgr., PhD. – Okresná prokuratúra, Malacky 

- Polák Peter, prof., JUDr., PhD. - PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Popovič Adrián, JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Posluch Marian, prof., JUDr., CSc. – odborník z praxe 

- Potásch Peter, prof., JUDr., PhDr., PhD. - PEVŠ  Bratislava, Fakulta práva 

- Potěšil Lukáš, JUDr., Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Prchal Peter, JUDr., Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Príbelská Petra, JUDr., PhD. – Najvyšší súd SR 

- Přibyl Stanislav, doc., JUDr., PhD.,Th.D., JC.D. - Jihočeská univerzita, České 

Budějovice, Teologická fakulta 

- Radvan Michal, doc., JUDr. Ing., PhD. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta 

- Rehák Martin, JUDr., PhD. - odborník z praxe  

- Repáková Svatušková Zuzana, JUDr., PhD. - Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR 

- Ricziová Beatrix, JUDr., PhD. - Ministerstvo spravodlivosti SR 
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- Richterová Natália, JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Romža Sergej, prof., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta  

- Rumana Ivan, JUDr. - sudca, Najvyšší súd SR 

- Sábo Jozef, JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Sabo Mikuláš, doc., JUDr., CSc. - EU  Bratislava, Obchodná fakulta 

- Salač Josef, doc., JUDr., Ph.D. - UK v Prahe, Právnická fakulta  

- Salák Pavel, JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Sedlačko František, JUDr., PhD., LL.M. - advokát  

- Sehnálek David, doc., JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Schelle Karel, doc., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Schweigl Johan, JUDr., PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Siman Michael, prof. JUDr. PhDr. Ing. PhD. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Skorková Veronika, JUDr., PhD. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Skřejpek Michal, prof., JUDr., DrSc. - UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Sladký Pavel, JUDr., Ph.D. - Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave 

- Slezáková Andrea, JUDr., PhD. – odborníčka z praxe 

- Smolík Petr, JUDr., Ph.D. - UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Sobihard Jozef, doc., JUDr., CSc. - odborník z praxe 

- Solčanský Dalimír, JUDr., PhD., LL.M. - advokát 

- Somorová Ľudmila, doc., JUDr., CSc. mim.prof. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Straka Jaroslav, prof., Dr. h.c. PhDr., DrSc. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta  

- Strigáčová Dominika, JUDr., PhD. - Prezídium Policajného zboru SR 

- Suchoža Jozef, prof., JUDr., DrSc. - emeritný profesor, UPJŠ v Košiciach, Právnická 

fakulta 

- Surkoš Marko, JUDr., PhD., LL.M. - Národná rada SR 

- Surmajová Žaneta, JUDr., PhD. – MŠVVŠ SR 

- Svitana Radoslav, JUDr. PhD. - sudca, Krajský súd v Trenčíne 

- Sýkorová Michaela, JUDr., PhD., LL.M. - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR 

- Szabová Eva, doc., JUDr., PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Šabová Zuzana, JUDr., PhD. – sudkyňa, Najvyšší správny súd 

- Šanta Ján,  JUDr., PhD. - Špeciálna prokuratúra SR 

- Ščerba Filip, doc., JUDr., PhD.  - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Ševcová Katarína, doc., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Šimonová Jana, doc., JUDr., PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Šimovček Ivan, prof., JUDr., CSc. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta  

- Šínová Renáta, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Šišulák Stanislav, plk., doc., Ing., PhD. – Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Škrinár Alexander, JUDr., CSc. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Šmátrala Milan, doc., JUDr., CSc. -  Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Šmejkal Václav, doc., JUDr., Ph.D. –  UK v Prahe, Právnická fakulta 
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- Šmid Marek, prof., doc. JUDr., PhD.  - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Šmíd Ondřej, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Šmigová Katarína, doc., JUDr., PhD., LL.M. – PEVŠ, Fakulta práva 

- Šošková Ivana, doc., JUDr., PhD. - UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Šouša Jiří ml., JUDr., Ph.D.- UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Špirko Juraj, doc., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Štefanica Ján, JUDr., PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku  

- Štefanko Jozef, Mgr., PhD., LL.M. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Štenpien Erik, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta  

- Štrkolec Martin, JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Štrkolec Miroslav, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Šturma Pavel, prof., JUDr., DrSc. – UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Šústová Drelová Agáta, MLitt., PhD. - Historický ústav SAV, Bratislava 

- Švecová Adriana, doc., JUDr., PhD.- Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Takáč Juraj, JUDr., PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 

- Takáčová Daniela, doc., MVDr., PhD. - Univ. veterinárneho lekárstva v Košiciach 

- Takáčová Viola, JUDr., PhD. – sudkyňa, Najvyšší súd SR 

- Tauchen Jaromír, JUDr., Ph.D., LL.M. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta  

- Tégl Petr, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Telec Ivo, prof., JUDr., CSc. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Tittlová Marcela, doc., PhDr., JUDr., PhD., LL.M. – PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Tkáč Petr, JUDr., PhD.- Národná banka Slovenska 

- Tkáč Vojtech, prof. JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Tomášek Michal, prof. JUDr. PhDr., DrSc. - UK v Prahe, Právnická fakulta 

- Tomašovič Marek, JUDr., PhD. - Generálna prokuratúra SR 

- Tóthová Marta, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Fakulta práva 

- Treľová Silvia, doc., PhDr., JUDr., PhD. - UK v Bratislave, Fakulta managementu 

- Turošík Michal, doc., Dr.iur., JUDr., Ing., PhD. – UMB Banská Bystrica, Právnická 

fakulta 

- Užáková Veronika, JUDr., PhD. – Národná banka Slovenska 

- Vaculíková Nadežda, JUDr., PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

- Valdhans Jiří, doc., JUDr., Ph.D. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Válková Katarína, doc., JUDr., CSc. - odborníčka z praxe 

- Valuch, Jozef, doc., JUDr., PhD – Zbor väzenskej a justičnej stráže SR 

-             Varga Peter, doc., JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Vartašová Anna, JUDr., PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Večeřa Miloš, prof., JUDr. PhDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická 

fakulta 

- Vernarský Martin, doc. JUDr. PhD. – UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

- Viceník Jozef, prof., PhDr., CSc.- SAV Bratislava, Filozofický ústav 
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- Viktoryová Jana, prof., JUDr. Mgr., PhD. - odborníčka z praxe 

- Vítová Blanka, doc., JUDr., PhD., LL.M. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 

fakulta 

- Vojáček Ladislav, prof., JUDr., CSc. - Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta 

- Vojčík Peter, prof., JUDr., CSc. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta  

- Vojtuš František, pplk., Mgr., Ing., PhD. – NAKA, Prezídium PZ 

- Vozár Jozef, doc. JUDr., CSc. – Ústav štátu a práva SAV, Bratislava 

- Vráblová Miroslava, doc., JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta 

- Vrana Vladimír, doc., JUDr., PhD. - UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta 

- Vyhnánek Ján, JUDr., PhD. - odborník z praxe 

- Vyšný Peter, doc., JUDr., PhD. - Trnavská univerzita, Právnická fakulta  

- Westphalová Lenka, JUDr., PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 

- Záhora Jozef, prof., JUDr., PhD. - PEVŠ Bratislava, Fakulta práva 

- Zanovit Ján, JUDr., PhD. - Generálna prokuratúra SR 

- Zemanovičová Daniela, doc., Ing., PhD. - UK v Bratislave, Fakulta managementu 

- Zemková Jana, JUDr., PhD. - sudkyňa, Najvyšší súd SR  

 

b) schválenie školiteľov v doktorandských študijných programoch  

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

kánonické právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. – Katedra rímskeho práva, kánonického a 

cirkevného práva 

- Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD. – Katedra rímskeho práva, kánonického a 

cirkevného práva 

- doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva 

- doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva 

- doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. – Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky 

- prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. -  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva 

- prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického a 

cirkevného práva 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

medzinárodné právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: 
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Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD. – Katedra medzinárodného práva a 

medzinárodných vzťahov 

- doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD. – Katedra medzinárodného práva a 

medzinárodných vzťahov 

- doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. – Katedra medzinárodného práva a medzinárodných 

vzťahov 

- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. – Ústav európskeho práva 

- prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – Katedra medzinárodného práva a 

medzinárodných vzťahov 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – Katedra medzinárodného práva a medzinárodných 

vzťahov 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

obchodné a finančné právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: 

Interní školitelia:  

- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – Ústav európskeho práva 

- prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. – Katedra finančného práva 

- doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. – Katedra obchodného práva  a hospodárskeho 

práva 

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. – Katedra finančného práva 

- prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  – Katedra obchodného práva  a hospodárskeho práva 

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. – Katedra obchodného práva  a hospodárskeho 

práva 

- doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE  – Katedra obchodného práva  a hospodárskeho 

práva 

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. – Katedra obchodného práva  a hospodárskeho 

práva 

- prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – Katedra medzinárodného práva a 

medzinárodných vzťahov 

 

Externý školiteľ: 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. – Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, v.v.i., 

Bratislava 
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• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

občianske právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- doc. Mgr. Martin Daňko, PhD. – Ústav práva informačných technológií a práva  

duševného vlastníctva 

- doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. – Katedra občianskeho práva 

- prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – Katedra občianskeho práva 

- doc. JUDr. Martin Križan, PhD. – Katedra občianskeho práva 

- doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. – Katedra občianskeho práva 

- doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. – Ústav klinického právneho vzdelávania 

- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – Katedra občianskeho práva 

- prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. – Katedra občianskeho práva 

 

Externý školiteľ: 

- doc. Dr. iur. Mgr. Martin Husovec, PhD. - London School of Economics and Political 

Science, Department of Law 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

pracovné právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. – Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. – Katedra pracovného práca a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. – Katedra pracovného práca a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD. – Katedra pracovného práca a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. – Katedra pracovného práca a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- doc. JUDr. Mária Nováková, PhD. – Katedra pracovného práca a práva sociálneho 

zabezpečenia 

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch právo 

európskej únie, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – Ústav európskeho práva 

- prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. – Ústav európskeho práva 
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- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Mária Patakyová, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. – Katedra ústavného práva 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch rímske 

právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. – Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva 

- doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva 

- doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. – Ústav klinického právneho vzdelávania 

- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. – Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

- prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného 

práva 

- prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. –  Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

správne právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. –  Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva 

- doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho 

práva 

- doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

- doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. –  Ústav práva informačných technológií a práva 

duševného vlastníctva 

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

- prof. Mgr. Yuliia Vashchenko, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

 

Externí školitelia: 

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

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva 

- prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Katedra správneho práva 
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• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch teória 

a dejiny štátu a práva, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: 

Interní školitelia: 

- prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD.  – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.  – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.  – Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 

- doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. – Ústav klinického právneho vzdelávania 

- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  – Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky 

- doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

- doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. – Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. – Katedra teórie práva a filozofie práva 

 

Externý školiteľ: 

- JUDr. Eduard Bárány, DrSc. – Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, v.v.i., 

Bratislava 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

trestné právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD. – Ústav európskeho práva 

- doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.  – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 
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- prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky 

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky 

 

• školitelia v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch 

ústavné právo, všetci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

Katedry ústavného práva: 

Interní školitelia: 

- doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

- doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

- doc. JUDr. Milan Hodás, PhD. 

- doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

Externí školitelia: 

- JUDr. Eduard Bárány, DrSc. – Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, v.v.i., 

Bratislava 

- doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

Katedra teórie práva a ústavného práva 

 

c) zmena školiteľa v doktorandskom študijnom programe 

 

Doktorandka: JUDr. Andrea Michalovičová 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: ústavné právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Dieťa v ústavnom práve 

Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. 

Nový školiteľ: JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 

 

d) schválenie konzultantov rigoróznych prác 

 

- doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.     

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

- doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.     

- doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.     

- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.     

- prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.     

- Mgr. Vincent Bujňák, PhD.     



33 
 

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.     

- doc. JUDr. Katarína Burdová, PhD.     

- Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.     

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.     

- Mgr. Tamara Čipková, PhD.     

- prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.     

- JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.     

- Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.     

- doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.     

- JUDr. Yana Daudrikh, PhD.     

- prof. Mgr. Andrej Démuth, PhD.     

- doc. JUDr. Marek Domin, PhD.     

- Mgr. Petra Dražová, PhD.     

- Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD.     

- doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.     

- doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.     

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.     

- doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.     

- prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.     

- doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.     

- prof. PhDr. František Gahér, CSc.     

- doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.     

- JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.     

- doc. JUDr. Marián Giba, PhD.     

- doc. Mgr. Liudmyla Golovko, PhD.     

- Mgr. Dominika Gornaľová, PhD.     

- JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.     

- doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.     

- JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.     

- Mgr. Martin Hamřik, PhD.     

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.     

- JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.     

- doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.     

- JUDr. Martina Haršányová, PhD.     

- JUDr. Mária Havelková, PhD.     

- JUDr. Simona Heseková, PhD.     

- Mgr. Tibor Hlinka, PhD.     

- doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.     

- doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.     

- Mgr. Marek Ivančo, PhD.     

- doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.     
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- Mgr. Viera Jakušová, PhD.      

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.     

- prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.     

- doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.     

- Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.     

- Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.     

- JUDr. Zuzana Klincová, PhD.     

- doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.     

- Mgr. Adam Köszeghy, PhD.     

- doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.     

- doc. Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.     

- JUDr. Martin Križan, PhD.     

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

- doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.     

- doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.     

- JUDr. Jakub Ľorko, PhD.     

- doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.     

- doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.     

- Mgr. Petronela Luprichová, PhD.     

- doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.     

- prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.     

- doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.     

- JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD.     

- Mgr. Adam Máčaj, PhD.     

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.     

- JUDr. Lukáš Mareček, PhD.     

- Mgr. Lenka Martincová, PhD.     

- Mgr. Anton Martvoň, PhD.     

- doc. Dr. iur.  Angelika Mašurová, MLE     

- doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.     

- Mgr. Ján Mazúr, PhD.     

- Mgr. Matúš Medvec, MBA     

- Mgr. Sandra Meňhartová, PhD.     

- JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.     

- JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.     

- Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč, PhD.     

- Mgr. Lea Mezeiová, PhD.     

- JUDr. Stanislav Mihálik, PhD.     

- JUDr. Matúš Michalovič, PhD.     

- JUDr. Vladimír Minčič, PhD.     

- doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.     
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- doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.     

- doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.     

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

- Mgr. Rastislav Munk, PhD.     

- prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.     

- Mgr. Denisa Nevická, PhD.     

- doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.     

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.     

- doc. JUDr. Mária Patakyová, PhD.     

- JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.     

- Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.     

- Mgr. Filip Petrek, PhD.     

- JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.     

- doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.     

- Mgr. Jana Prnová, PhD.     

- prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.     

- JUDr. Pavol Rak, PhD.     

- JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA     

- JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD.     

- Mgr. Ondrej Ružička, PhD.     

- Mgr. Nikolas Sabján, PhD., LL.M.     

- prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.     

- JUDr. Matej Smalik, PhD.     

- doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.     

- doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.     

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.     

- JUDr. Jana Strémy, PhD.     

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.     

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.     

- Mgr. Andrea Szakács, PhD.     

- Ing. Mgr. Tomáš Šipoš, PhD.     

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.     

- Mgr. Jana Šmelková, PhD.     

- prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.     

- Mgr. Terézia Švedová, PhD.     

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.     

- JUDr. Lukáš Turay, PhD.     

- doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.     

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.     

- prof. Mgr. Yuliia Vashchenko, PhD.     

- prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.     
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- prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.     

- Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD.     

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.     

- Mgr. Daniel Zigo, PhD., LL.M.     

- Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.     

- Mgr. Sandra Žatková, PhD.     

 

Medzitým sa členovia inauguračnej komisie a oponenti vo vymenúvacom konaní prof. 

doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára PhD. odobrali do kancelárie dekana a predsedu VR PraF UK 

za účelom tajného hlasovania on-line formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,  

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 kánonické právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) tajným hlasovaním a 

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

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore kánonické právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) alebo neschváliť 

návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.).  

 

Po odchode členov inauguračnej komisie a oponentov pokračovala VR PraF UK vo 

svojom zasadnutí. Na zasadnutí zostalo 43 prítomných členov VR PraF UK. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných členov VR PraF UK o uvedených 

organizačných záležitostiach: 

- termín najbližšieho zasadnutia VR PraF UK: termín zasadnutia ešte nie je stanovený, 

bude sa konať až po ustanovení novej VR PraF UK, niekedy na prelome marca a apríla 

2023, kedy sa predpokladá, že  bude spracovaná už aj Výročná správa za rok 2022. 

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných, že nás ešte čaká inauguračná 

prednáška doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Právnickej fakulty v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Vzhľadom na termín podania 

žiadosti o vymenúvacie konanie doc. Jakaba sa jeho inauguračné konanie riadi ešte 

kritériami pre vymenúvacie konania platnými do 31.08.2022. 

- ďalej informoval o tom, že nás čakajú ešte dve habilitačné konania (habilitačné 

konania uchádzačiek JUDr. Jany Strémy, PhD. a JUDr. Lucie Petríkovej, PhD.), 

ktoré sa vzhľadom na termín podania ich žiadostí o habilitačné konania rovnako riadia 

ešte kritériami pre habilitačné konania platnými do 31.08.2022.  

- ďalšie zasadnutie VR PraF UK by sa mohlo konať v júni t.r., alebo na jeseň t.r. 
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Predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému diskusiu. V súvislosti so spomínanou 

inauguračnou prednáškou doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD. sa o slovo prihlásil prof. JUDr. 

Marián Vrabko, PhD., predseda inauguračnej komisie, a informoval prítomných, že 

oponentské posudky k vymenúvaciemu (inauguračnému konaniu) doc. Jakaba už oponenti 

vypracovali a rovnako je vyhotovená už aj Zápisnica zo zasadnutia inauguračnej komisie, na 

ktorom inauguračná komisia preskúmala splnenie kritérií vo vymenúvacom konaní. 

 

 Predseda VR PraF UK vyhlásil krátku prestávku do návratu členov inauguračnej 

komisie a oponentov z hlasovania inauguračnej komisie, aby sa následne mohlo pokračovať 

v rokovaní o inauguračnom konaní prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. 

 

 Po príchode členov inauguračnej komisie a oponentov pokračovalo rokovanie VR 

PraF UK. Počet prítomných členov VR PraF UK: 43. 

 

BOD 6)    Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – prof. doc. JUDr. 

Mgr. Vojtech Vladár, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) – 

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora.  

  

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) programu zasadnutia, prerokovanie a schválenie 

návrhu na vymenovanie prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za profesora v odbore 

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

odbor 3.4.12.). 

 

Predseda:   

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

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

republika 

 

Členovia:  

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy 

Pracovisko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, 

Toruň, Poľsko 

 

prof. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz 

Pracovisko: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji, Lublin, Poľsko 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Trnava, Slovenská republika  
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Oponenti:  

prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.  

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

republika  

 

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 

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

 

prof. ICDr. MVDr. Miroslav Konštanc Adam 

Pracovisko: Pontificia università San Tommaso d'Aquino, Rím, Taliansko 

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Význam kánonickoprávnych prísah pre rozvoj procesného práva v období stredoveku a 

novoveku 

 

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie Mons. prof. ThDr. ICLic. 

PaedDr. Jána Dudu, PhD., aby oboznámil prítomných členov VR PraF UK so stanoviskom a 

výsledkom tajného on-line hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov 

komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- predseda inauguračnej komisie: Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD.  

- členovia inauguračnej komisie: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (pripojený on-line 

prostredníctvom aplikácie MS Teams); prof. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz 

(pripojený on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams); prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD. (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams). 

- oponenti: prof. ICODr. Cyril Vasiľ , PhD. (prítomný osobne); prof. JUDr. Jiří Rajmund 

Tretera (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams); prof. ICDr. MVDr. 

Miroslav Konštanc Adam (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams). 

 

Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s 

výsledkami hlasovania inauguračnej komisie, pričom on-line 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 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

 

Predseda inauguračnej komisie uviedol, že inauguračná komisia a oponenti v konaní 

na vymenovanie za profesora prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. sa rozhodli podať 

návrh Vedeckej rade UK v Bratislave, Právnickej fakulty s odporúčaním schváliť  návrh na 



39 
 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore kánonické právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) 

 

Predseda inauguračnej komisie Mons. prof. Duda odovzdal slovo predsedovi VR PraF 

UK. Ten skonštatoval, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za profesora 

(inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený všetkými predpismi (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) a VR PraF UK môže pristúpiť k hlasovaniu o schválení 

alebo neschválení návrhu na vymenovanie prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha Vladára, PhD. za 

profesora. 

 

Na zasadnutie sa dostavil  interný člen VR PraF UK prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

Počet prítomných členov VR PraF UK: 44. 

 

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

Diskusiu preto uzavrel a dal o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré 

organizačne zabezpečili skrutátori. 

O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali 

skrutátori. 

 

Hlasovanie č. 6: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         44 

 

Počet odovzdaných hlasov: 44 

z toho: 

kladných:    44  hlasov 

záporných:    0 hlasov 

neplatných:   0 hlasov   

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 6: 

 

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

na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) prof. doc. JUDr. Mgr. Vojtecha 

Vladára, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho 

práva, kánonického a cirkevného práva, v odbore kánonické právo (odbor habilitačného 
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konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.) návrh na vymenovanie 

za  profesora. 

 

Po skončení hlasovania predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi a odovzdal 

mu slovo. 

Inaugurant sa poďakoval za podporu a dôveru členom VR PraF UK, ako i členom 

inauguračnej komisie a oponentom. Nasledovali gratulácie inaugurantovi od členov VR PraF 

UK a ostatných prítomných na inauguračnej prednáške. 

 

 

Predseda VR PraF UK vyhlásil prestávku od 12.00 – 14.00 hod. (bod 7 programu 

zasadnutia). 

 

 

 Po prestávke bola opäť vyznačená účasť členov VR PraF UK v prezenčnej listine - z 

dôvodu ďalšieho hlasovania  v rámci bodu 9 programu. 

 

Na poobednú časť zasadnutia VR PraF UK sa dostavilo 38 členov VR PraF UK.  

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

- Mgr. Andrea Szakács, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.  

- prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

 

Ospravedlnení externí členovia VR PraF UK:   

- JUDr. Peter Hulla  

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

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

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

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril rokovanie VR PraF UK po obednej prestávke o cca 14.15 

hod. ,  t. j. s miernym oneskorením oproti plánovanému začiatku o 14.00 hod.  

Predseda VR PraF UK skontroloval účasť členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK a 

skonštatoval, že po obednej prestávke sa na rokovanie VR PraF UK dostavilo viac ako 2/3 

členov VR PraF UK, t.j. z 50 členov bolo prítomných 38 členov, čím bola VR PraF UK 

uznášaniaschopná.  
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Rokovanie VR PraF UK pokračovalo bodom 8). 

  

BOD 8)   Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – 

inauguračná prednáška.  

  

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu. Odovzdal slovo prof. Mgr. Mgr. 

Miroslavovi Lysému, PhD., predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. Prof. Lysý privítal a 

predstavil členov inauguračnej komisie a oponentov. 

 

Prítomní členovia inauguračnej komisie na inauguračnej prednáške:  

prof. Mgr. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. – predseda inauguračnej komisie (prítomný osobne); 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – člen komisie (pripojený on-line prostredníctvom 

aplikácie Microsoft Teams); prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. – člen komisie (pripojený 

on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams); prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. – člen 

komisie (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams). 

 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (prítomný osobne); prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (prítomný 

osobne). Tretí oponent prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (pripojený on-line prostredníctvom 

aplikácie Microsoft Teams - pripojil sa s miernym oneskorením). 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. Lysý skonštatoval, že toto inauguračné 

konanie sa vzhľadom na dátum predloženia žiadosti o inauguračné konanie riadi predpismi a 

kritériami platnými do 31.08.2022.  

Ďalej skonštatoval, že v zmysle 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 08.11.2022 uchádzač splnil kritériá 

Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu, vo všetkých kategóriách, v kvalite i 

početnosti a  doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i 

osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom 

na uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní (inauguračné konanie) a vykonať 

inauguračnú prednášku na tému „Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej 

idey na sklonku komunistického režimu)“. 

Predseda VR PraF UK prijal stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa 

dnes, t.j. 02.02.2023 uskutočňuje verejná inauguračná prednáška.  
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Prof. Lysý, predseda inauguračnej komisie, pred pristúpením k inauguračnej 

prednáške predstavil uchádzača, jeho pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a vyzval 

inauguranta, aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Trojjediná ústava ČSSR 

(genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku komunistického režimu)“ v rozsahu 20 

minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné. 

Inaugurant doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. poďakoval za slovo, pozdravil 

prítomných členov VR PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a 

prítomných hostí. 

  

V úvodnej časti prednášky uviedol dôvody výberu témy inauguračnej prednášky. 

Pozornosť venoval aj doterajšiemu stavu výskumu problematiky i pramennej základni jeho 

vlastného výskumu, ktorého základom sú archívne pramene. Zaoberal sa tiež historicko-

politickým pozadím pokusu o prijatie Trojjedinej ústavy v rokoch 1987-1989 a determinantom 

politiky vtedajšieho vedenia Komunistickej strany Československa. Zároveň ho zasadil do 

kontextu pripravovanej komplexnej rekodifikácie právneho poriadku plánovanej na prvú 

polovicu deväťdesiatych rokov. 

V ďalšej časti uchádzač analyzoval genézu politického rozhodnutia o začatí 

prípravných prác na prijatí novej ústavy v Predsedníctve Ústredného výboru Komunistickej 

strany Československa ako vtedajšom centre reálnej politickej moci a jeho realizáciu v 

podobe konštituovania dvoch prípravných komisií - pracovnej a politickej. Následne podrobil 

rozboru jednotlivé politické smernice komunistickej strany, ktoré pre pracovné tímy 

stanovovali základné politické a právne rámce.  

Následne sa uchádzač zaoberal aj stanoveným postupom prijímania ústavy, ktorý mal 

zakotviť ústavný zákon, pričom poukázal na analógiu s postupom pri prijímaní ústavného 

zákona o československej federácií z roku 1968 i nové prvky v podobe participácie 

republikových národných rád.. 

V ďalšej časti uchádzač analyzoval jednotlivé časti posledného zachovaného 

pracovného návrhu ústavy, najmä z hľadiska zmien oproti dovtedajšej ústave z roku 1960, 

resp. ústavnému zákonu o československej federácii z roku 1968. Osobitnú pozornosť 

venoval diskusiám o podobe preambuly, (ne)zakotvení vedúcej úlohy komunistickej strany v 

spoločnosti či štátneho znaku, ktoré mali aj širší spoločenský dosah. 

V poslednej časti sa uchádzač zaoberal procesom prijímania ústavného zákona o 

prijatí ústavy v Slovenskej národnej rade niekoľko týždňov pre udalosťami Novembra 1989. 

Hoci išlo o zákonodarný zbor kreovaný v komunistickom režime, aj na jeho pôde narazila idea 

„trojjedinnosti“ československej ústavy na odpor, čo bolo odrazom vtedajších spoločenských 

nálad na Slovensku. Inaugurant konštatoval, že ponovembrovými uzneseniami tohto 

republikového parlamentu bol proces prípravy Trojjedinej ústavy v decembri 1989 definitívne 

ukončený. Na záver tiež uviedol, že miera zmien v novej ústave nekorelovala s vývojom v 

susedných krajinách sovietskeho bloku a zodpovedala celkovému prístupu normalizačného 

vedenia Komunistickej strany Československa k reformám. 
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V priebehu inauguračnej prednášky doc. Podolca sa na rokovanie VR PraF UK dostavil 

interný člen VR PraF UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. Počet prítomných členov VR 

PraF UK: 39. 

  

Prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať danú problematiku.  

  

Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. Lysý otvoril 

diskusiu k inauguračnej prednáške. V rámci diskusie uchádzač zodpovedal na nasledovné 

otázky: 

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

fakulty: 

Vážený pán docent, Vaša prednáška ma zaujala, v roku 1987 som nastúpil ako študent 

na Právnickú fakultu Univerzitu Komenského, a musím potvrdiť, že téma prednášky 

rezonovala už vtedy v rámci predmetu štátne právo. 

 

Otázka 1: Keď ste skúmali archívne materiály, zaujalo Vás niečo historicky z hľadiska 

stretnutí k predmetnej téme, čo Vám prišlo zaujímavé z hľadiska historiografie? 

Otázka 2: Spomenuli ste aj osoby, ktoré sa podieľali na týchto návrhoch zo slovenskej 

strany – je mi známe, že jedna osoba sa podieľala aj na ústavnom zákone č. 460/1992 

Zb. Ústave Slovenskej republiky, máte vedomosti aj o iných osobách, ktoré sa 

podieľali súčasne na oboch? 

 

Odpoveď inauguranta (zostručnená): 

Historicky sú zaujímavé aj tie informácie na predsedníctve Ústredného výboru 

Komunistickej strany Československa, avšak sú zaznamenané formou tesnopisných 

záznamov, a preto nie všetko sa dá rozlúštiť, niekedy nie je presne jasné, kto čo hovorí, 

resp. čo je tam zaznamenané. 

 

Zasadali raz do týždňa, približne dvakrát do týždňa chodili návrhy a postupne sa tá 

ústava (návrh) tvorila. Mali nechuť k reformám, chceli urobiť len to, čo bolo 

nevyhnutné. Zmena ústavy mala tradične nasledovať ako prvá a po nej ďalšie 

nadväzujúce kodifikácie, na ktorých zároveň pracovali, z hľadiska trestného práva boli 

ďalej, avšak s občianskym právom nezačali. 

 

Z hľadiska participácie členov na návrhoch oboch ústav bola relevantná prvá (právna) 

komisia, kde som menoval aj slovenských členov – nie je mi však známe zapojenie aj 

iných členov, ktorí by sa mohli podieľať aj na neskoršom návrhu Ústavy Slovenskej 

republiky. 
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2. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: 

Zaujímalo by ma či nám môžete objasniť pozadie dôvodu, prečo sa v novej ústave 

nemala objaviť zmienka o čl. 4, ktorý upravoval vedúcu úlohu Komunistickej strany 

Československa v štáte. 

Odpoveď inauguranta (zostručnená):  

Uvedené sa považovalo za prekonanú vec, Komunistická strana Československa si 

mala moc ponechať, ale nemalo to byť zakotvené rovnako ako v 1948, príp. možno 

pozorovať aj sovietske vzory, kde sa od toho ustupovalo alebo Maďarsko a Poľsko, kde 

prebiehala demontáž režimu. Je však potrebné uviesť, že táto otázka bola do 

poslednej chvíle otvorená, keďže v niektorých materiáloch bolo niečo také zakotvené. 

Uvedená deklarácia bola však podľa prevažujúceho názoru prekonaná spoločenským 

vývojom, a preto všetci cítili, že je to prekonané. 

 

3. prof. JUDr.  Aleš Gerloch, CSc. z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnicej fakulty: 

Zajímavé bylo, že týden po 17. listopadu předsednictvo KSČ schválilo návrh předtím, 

než odstoupilo z funkce. Mám však dojem, že ve širší veřejnosti a v odbornicích to 

nevyvolalo velkou pozornost, nevím o tom, že by se o tom na právnických fakultách a 

v odborné obci diskutovalo. Šlo to dost mimo širší publicitu a veřejnou diskusi 

odborných kruhů. 

  

Otázka 1: Jestli se na tom podíleli jiné složky jako vedení KSČ prostřednictvím druhé, 

 široké komise. Jakou roli tam hráli strany sdružené v Národní frontě? 

Otázka 2: Můžete srovnat návrh ústavy navržen Občanským fórem (disentem) z 

prosince 1989, v čem by se našli shodné prvky, vzhledem na skutečnost, že byli 

připravované souběžně jedna na oficiální linii a druha na neoficiální. 

 

Odpoveď inauguranta (zostručnená):  

V skutočnosti nie je moc čo porovnávať, tento návrh bol fakticky vo svojom znení 

modifikovaná Ústava z roku 1960, pričom Ústava Občanskeho fóra bol návrat k zneniu 

Ústavnej listiny z roku 1920. 

 

Participácia strán v Národnom fronte bola len imitácia politického pluralizmu, ich hlas 

mal zaznieť v širokej politickej komisii, oveľa významnejšími boli odbory a iné veľké 

spoločenské organizácie. Pozorujeme v roku 1989 iste prúdy po emancipácii malých 

strán Národného frontu, avšak nie je mi známe, že by výraznejšie participovali na 

tomto návrhu. 

 

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

fakulty: 

Prečo bol taký tlak v roku 1989 na prijatie ústavy, vzhľadom na udalosti, ktoré sa diali? 
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Odpoveď inauguranta (zostručnené):   

Malo ísť o reformu ústavy po ktorej mali nasledovať reformy iných právnych odvetvi 

spolu s ekonomickou reformou nasledovanou centralizačnou tendenciou okolo 

premiéra Adamca. 

 

5. prof. Mgr. Mgr.  Miroslav Lysý, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty: 

Veril niekto v roku 1989, že sa dožije toho komunizmu? 

 

Odpoveď inauguranta:   

Keď sa pozrieme na text Ústavy z roku 1960 sú tam jasne vymedzene fázy vývoja: 1948 

(ľudová demokracia), 1960 (socializmus) a poslednou vlnou modifikácie právneho 

poriadku mala byť „komunistická“ kodifikácia, k čomu však nedošlo. Utopistický 

pohľad, predpokladajúci dosiahnutie komunizmu bol nahradený reálnym 

socializmom - išlo vlastne skôr o nejakú formu regresu (pozorujeme to napríklad v 

tom, že dochádza k pripusteniu myšlienky zapojenia určitých prvkov trhového 

mechanizmu, i keď komunizmus predpokladal odstránenie súkromného vlastníctva). 

 

Počas diskusie (otázky prof. Gerlocha) odišiel z rokovania VR PraF UK doc. JUDr. 

Ondrej Laciak, PhD. Počet prítomných členov VR PraF UK: 38. 

 

 Po zodpovedaní položených otázok sa predseda inauguračnej komisie opýtal 

prítomných, či má ešte niekto otázku na inauguranta. Žiadne ďalšie otázky neboli, a tak 

predseda inauguračnej komisie diskusiu ukončil a vyzval prítomných oponentov, aby 

predniesli svoje oponentské posudky, alebo ich podstatné časti.  

  

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora,  prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. a prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. vo svojich oponentských 

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

doterajšie vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre vymenovanie za 

profesora. 

 

Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie 

Microsoft  Teams) v zmysle svojho oponentského posudku uviedol, že uchádzača pozná už 

od jeho študentských čias. Uchádzač sa podľa neho zameriava najmä na slovenské právne 

dejiny minulého storočia, presnejšie na obdobie slovenského štátu z rokov 1939 – 1945 s 

presahom pred a po tomto období. Publikačnú činnosť uchádzača sleduje už od jeho 

odborných začiatkov, s uchádzačom sa pravidelne stretával na vedeckých konferenciách a pri 

iných príležitostiach v Bratislave, Brne, Prahe, atď. Z uchádzačovej bohatej publikačnej 

činnosti vyzdvihol predovšetkým dve monografie: Medzi kontinuitou a diskontinuitou…: 
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Politický systém Slovenskej republiky 1939-1945 a Prvý slovenský parlament: Snem Slovenskej 

republiky a jeho legislatívna činnosť. Vyzdvihol aj uchádzačovu pomerne rozsiahlu kapitolu v 

kolektívnej vedeckej monografii Slovenská republika 1939-1945 a jeho článok v 

karentovanom Historickom časopise z roku 2003, venovaný obecnej samospráve na 

Slovensku v rokoch 1938-1945. Vyjadril sa aj k výučbe predmetov a príprave doktorandov.  

V závere oponent skonštatoval, že uchádzač spĺňa osobnostné, odborné i „tabuľkové“ 

predpoklady na to, aby sa mohol uchádzať o titul profesora na Právnickej fakulte UK, a preto 

odporúča vymenovať ho za profesora. 

 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (prítomný osobne) vo svojom posudku skonštatoval, že 

vedecké i pedagogické pôsobenie uchádzača sa tematicky nachádza v interdisciplinárnom 

priestore na rozhraní právnych dejín a politológie s menším presahom do právnej teórie. 

Venuje sa problematike režimov nazývaných v súčasnosti totalitnými. Oponent usudzuje, že 

uchádzač do značnej miery vyučuje to, čo skúma, čiže študentom sprostredkuje výsledky 

vlastného poznávania – to skvalitňuje výučbu. Ďalej skonštatoval, že pôsobenie uchádzača aj 

na Ústave pamäti národa, mu zabezpečuje privilegovaný prístup k rozsiahlym archívnym 

materiálom a zároveň spoluurčuje zameranie jeho vedeckej i pedagogickej práce. Zvláštnu 

pozornosť si zaslúži fakt, že nezanedbateľná časť jeho prác je venovaná žiaľ opomínanej 

problematike dejín samosprávy. 

 Z vyjadrenia oponenta vyplýva, že uchádzač spĺňa kritériá čo sa týka pedagogickej 

praxe, publikačnej činnosti, citácií, ohlasov, publikovaných autorských hárkov. Niektoré z 

jeho publikácií boli sprístupnené v časopisoch evidovaných v WOS alebo v iných databázach 

a jeho príspevky sú zverejňované prevažne v dobrých recenzovaných „stredoeurópskych“ 

periodikách a zborníkoch. Skonštatoval, že uchádzač je obvykle jediným autorom 

uvádzaných publikácií. 

 V závere oponent skonštatoval, že štúdium a následná kariéra uchádzača sú vzácne 

kontinuálne, čo prispelo ku kvantite i kvalite výsledkov jeho práce. Splnenie stanovených 

kritérií predstavuje len formálne potvrdenie tohto faktu. Ide o výraznú pedagogickú a 

vedeckú osobnosť aj o perspektívneho učiteľa a výskumníka. Odporúča, aby bol uchádzačovi 

po úspešnom inauguračnom konaní udelený vedeckopedagogický titul profesor“. 

 

Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (prítomný osobne) uviedol, že inaugurant je 

príkladom pedagóga, pre ktorého je jeho práca súčasne záľubou, ktorej sa venuje so 

skutočným zanietením. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým dejinám práva na 

Slovensku v 20. storočí. Napriek tomu, že vo svojej vedeckej práci neopomína takmer žiaden 

aspekt právnohistorického vývoja v tomto období, predsa len sa osobitne zameriava na 

problematiku trestného práva v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch a na ústavnoprávne 

otázky Slovenskej republiky v rokoch 1939-45. Oponent zhodnotil aj účasť uchádzača vo 

výskumných projektoch (APVV, VEGA), aktívnu účasť na množstve konferencií doma aj v 

zahraničí, aj jeho vedeckú školu.  
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Čo sa týka vedeckej publikačnej práce uchádzača, oponent vyzdvihol uchádzačovu 

dôslednosť pri práci s prameňmi, osobitne prameňmi archívnymi. Významnou črtou práce 

inauguranta v celej jeho tvorbe je skĺbenie práce s prameňmi z hľadiska metód práce historika 

a právnika. Oponent ďalej skonštatoval rozsiahly ohlas vedeckej tvorby uchádzača, citácie 

registrované v domácich aj zahraničných citačných indexoch, nezanedbateľná nie je podľa 

neho ani uchádzačova recenzná činnosť. Oponent osobitne vyzdvihol, že len dve monografie 

majú rozsah vyše 36 autorských hárkov (AH), t. j. 720 rukopisných strán a pozoruhodný je 

podľa neho aj údaj v zozname publikačnej činnosti, ktorý vypovedá o množstve použitej 

literatúry.  

V závere oponent skonštatoval, že uchádzač je osobnosťou, ktorá patrí k významným 

predstaviteľom svojho odboru nielen na Slovensku a spĺňa pedagogické, vedecké, odborné aj 

etické kritériá profesorského stavu a preto odporúča Vedeckej rade Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave schváliť návrh na jeho vymenovanie za profesora v 

odbore teória a dejiny štátu a práva. 

 

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

vymenovanie doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. za profesora v odbore teória a dejiny 

štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.2.). 

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. Lysý poďakoval 

oponentom za prednesené posudky a dal priestor inaugurantovi, aby sa vyjadril. Inagurant 

poďakoval oponentom, že si našli čas na vypracovanie oponentských posudokov k jeho 

inauguračnému konaniu.  

 Následne predseda inauguračnej komisie otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil, a tak ju predseda inauguračnej komisie uzavrel. Podporil návrh na vymenovanie 

uchádzača doc. Podolca za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva,  vyzval členov VR 

PraF UK na jeho podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky. 

 

Potom odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý poďakoval inauguračnej komisii 

aj oponentom a uchádzačovi za prednášku.  

Predseda VR PraF UK vyhlásil prestávku (od 15.20 – 15.40 hod.), aby sa mohla 

inauguračná komisia odobrať za účelom vykonania tajného hlasovania on-line formou 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams,  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 teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) tajným hlasovaním a 

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

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 
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habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) alebo 

neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny 

štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.2.).  

 

 Po príchode členov inauguračnej komisie a oponentov predseda VR PraF UK ukončil 

prestávku o 15.50 hod. a  rokovanie VR PraF UK pokračovalo o inauguračnom konaní doc. 

Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. 

Počet prítomných členov VR PraF UK: 38. 

 

BOD 9)   Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Mgr. Mgr. 

Ondrej Podolec, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

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

návrhu na vymenovanie za profesora.  

 

 Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) programu zasadnutia - prerokovanie a schválenie 

návrhu na vymenovanie doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. za profesora v odbore teória 

a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.2.). 

 

Predseda: 

prof. Mgr. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  

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

 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

významný odborník z oblasti dejín štátu a práva 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

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

 

JUDr. Eduard Barány, DrSc. 

Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava, SR 



49 
 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

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

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku komunistického 

režimu) 

 

 Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie prof. Mgr. Mgr. Miroslava 

Lysého, PhD., aby oboznámil prítomných členov VR PraF UK so stanoviskom a výsledkom 

tajného ON-LINE hlasovania inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie 

zúčastnili aj oponenti: 

 

- predseda inauguračnej komisie: prof. Mgr. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (pripojený on-line 

prostredníctvom aplikácie MS Teams); prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

(pripojený on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams); tretí člen inauguračnej 

komisie prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. (pripojený on-line prostredníctvom aplikácie 

MS Teams). 

- oponenti: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (pripojený on-line prostredníctvom 

aplikácie MS Teams); JUDr. Eduard Barány, DrSc. (prítomný osobne); prof. JUDr. 

Matúš Nemec, PhD. (prítomný osobne). 

 

Predseda inauguračnej komisie prof. Lysý oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

s výsledkami hlasovania inauguračnej komisie, pričom on-line 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: 6, 

počet záporných hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. Jeden člen inauguračnej komisie – 

prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. z dôvodu technických problémov nehlasoval. 

 Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z on-line 

hlasovania prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

 

Predseda inauguračnej komisie prof. Lysý uviedol, že inauguračná komisia a oponenti 

v konaní na vymenovanie za profesora doc. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, PhD. sa rozhodli 

podať návrh Vedeckej rade UK v Bratislave, Právnickej fakulty s odporúčaním schváliť návrh 

na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor 

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

  

Predseda VR PraF UK skonštatoval, že bol v celom priebehu konania na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený všetkými 

predpismi (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. 
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246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov UK a PraF UK) a VR PraF UK môže pristúpiť k 

hlasovaniu o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie doc. Mgr. Mgr. Ondreja 

Podolca, PhD. za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Diskusiu preto 

uzavrel. Predseda VR PraF UK vyzdvihol mediálne výstupy uchádzača, a skonštatoval, že 

uchádzač robí dobré meno fakulte. Požiadal o podporu návrhu a dal o prednesenom návrhu 

hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. 

O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol, informovali 

skrutátori. 

 

Hlasovanie č. 7: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         38 

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

kladných:     36  hlasov 

záporných:    1 hlas 

neplatných:   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. Mgr. Mgr. Ondreja Podolca, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a 

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

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – návrh na vymenovanie za 

profesora.  

 

Po skončení hlasovania predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi a odovzdal 

mu slovo. 

Inaugurant poďakoval oponentom, členom inauguračnej komisie ako aj členom VR 

PraF UK za dôveru a podporu pri hlasovaní. V závere zasadnutia nasledovali gratulácie 

inaugurantovi od členov VR PraF UK a ostatných prítomných na inauguračnej prednáške. 
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BOD 10)    Rôzne  

 

Predseda VR PraF UK otvoril diskusiu k tomu bodu programu. Keďže k tomu bodu 

programu neboli žiadne ním navrhované materiály a ani ostatní členovia VR PraF UK nemali 

k tomuto bodu žiadne návrhy a otázky, predseda VR PraF UK diskusiu uzavrel. 

 

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

za účasť, za úspešný priebeh zasadnutia a zasadnutie ukončil cca o 16.10 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 02.02.2023 

 

  

 

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                   predseda VR PraF UK 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Nikoleta Hanáková 

 

 


