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Z á p i s n i c a  

 

z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  21. novembra  2019. 

 

Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 

Bratislava, Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., (prízemie vpravo, stará budova), 

21.11.2019 od 09.00 hod.    

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 52 

 

Prítomní:        42  členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    10  členov VR PraF UK  (ospravedlnení) 

 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Michal Maslen, PhD. – Trnavská 

univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, práva životného prostredia 

a finančného práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

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

pedagogického titulu docent. 

 

3. Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o : 

 

- výsledku hlasovania per rollam  konaného v termíne od 25.09.2019 do 30.09.2019 vo 

veci schválenia: nového zloženia inauguračnej komisie a oponentov v konaní na 

vymenovanie za profesorku doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., z Univerzity 

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

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.), 

- späťvzatí žiadosti o začatie konania na vymenovanie za profesorku  doc. JUDr. PhDr. 

Luciu Mokrú, PhD.  

 

4. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj Vačok, 

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

a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ondrej Laciak,  PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 
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a kriminalistiky,  v odbore   trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

6. Informácia dekana PraF UK o riešení problematiky odborových komisií v doktorandských 

študijných programoch po zmene odborov. Voľba členov odborovej komisie v odbore právo. 

       

7. Schválenie návrhu členov komisie VEGA za PraF UK v nasledujúcom funkčnom období (8. 

funkčné obdobie).  

 

8. Iné návrhy na schválenie: 

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

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie členov a predsedov  skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

d) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

9. Informácia dekana. 

 

10. Rôzne. 

 

11. Záver. 

 

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

 

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

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

privítal všetkých jej prítomných členov. 

Následne predseda VR PraF UK konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo  prítomných  

na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 52 členov bolo prítomných 37 

členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

Na rokovanie VR PraF UK sa potom dostavili: 

- počas informácie predsedu VR PraF UK o bode 3  programu zasadnutia (výsledok hlasovania 

per rollam zo septembra 2019), členka VR PraF UK Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., 

- počas prerokovávania bodu 4 programu zasadnutia (konanie na vymenovanie za profesora 

doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.), člen VR PraF UK doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., 

- po skončení bodu 6 programu zasadnutia (odborové komisie), ďalší členovia VR PraF UK -  

JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. a doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, 

PhD.  

 

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

- Mgr. Gábor Gál 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Peter Hulla 

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
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- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

- doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

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

- JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. 

 

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s programom zasadnutia 

a informoval, že pôvodný program, ktorý bol zaslaný členom VR PraF UK, sa dopĺňa: 

- v bode 6 programu zasadnutia o vetu: „Voľba členov odborovej komisie v odbore právo“, 

- v bode 8 programu zasadnutia: o bod c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných 

programoch a o bod d) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

Potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie, či zmenu  

programu. Žiadne návrhy na doplnenie, či zmenu programu neboli a tak dal predseda VR PraF UK 

o predloženom programe hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Uznesenie č.1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program 

svojho zasadnutia konaného dňa 21.11.2019. 

 

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

zasadnutí VR PraF UK prodekanov, doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, 

PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh  bol   jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za 

skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 21.11.2019 doc. Mgr. Jána 

Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.  
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BOD 2)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Michalovi 

Maslenovi, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra správneho práva, 

práva životného prostredia a finančného práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného 

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

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD. v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a 

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

vedeckovýskumnú činnosť, prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu 

habilitačnej komisie, prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal 

členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Michala 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.4.), zo dňa 18.11.2019. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

Členovia:    

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.   

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

              

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Administratívnoprávne aspekty starostlivosti o vody. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie. 

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., informoval 

prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Michala Maslena, PhD., zo dňa 18.11.2019. Počet 

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

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

predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD., v študijnom odbore 
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správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.4.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Michalovi 

Maslenovi, PhD. a vyzval predsedu habilitačnej komisie v tomto konaní, prof. JUDr. Mariána 

Vrabka, CSc., aby zhodnotil priebeh habilitačnej prednášky a obhajoby. Predseda habilitačnej 

komisie vyzdvihol  vysokú úroveň  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, 

habilitantovu výbornú znalosť problematiky, jeho kvality tak vo vedeckej ako aj pedagogickej 

oblasti a taktiež vyzval na podporu konania.   

Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásila 

dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, 

PhD., ktorá poďakovala PraF UK v Bratislave za možnosť a vytvorenie podmienok k tomu, aby 

mohol pedagóg ich fakulty na PraF UK v Bratislave habilitovať. Ocenila habilitačnú prednášku a 

obhajobu habilitačnej práce habilitanta, JUDr. Michala Maslena, PhD., na ktorej sa zúčastnila. 

Požiadala o podoru na udelenie titulu docent uchádzačovi, nakoľko patrí medzi lepšie 

publikujúcich  pedagógov fakulty, zabezpečuje v rámci pedagogickej činnosti výučbu viacerých 

predmetov v odbore, v ktorom habilituje. Uviedla, že ide o zanieteného pedagóga, ktorý sa podieľa 

aj na rôznych aktivitách fakulty a je u študentov obľúbený.  

Do diskusie sa už nikto  neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu 

hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného 

hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol informoval predseda VR PraF UK. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     52 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         37  

 

Počet odovzdaných hlasov:         37 

- z toho kladných:              37 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Michalovi Maslenovi, PhD., v odbore správne 

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

3.4.4.).   

 

BOD 3) Informácia predsedu VR PraF UK v Bratislave o výsledku hlasovania per rollam   

konaného v termíne od 25.09.2019 do 30.09.2019 vo veci schválenia: 
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- návrhu na zmenu člena inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku  

doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

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

- späťvzatí žiadosti o začatie konania na vymenovanie za profesorku doc .JUDr. PhDr. Luciu 

Mokrú, PhD.  

 

Predseda VR PraF UK  otvroril tento bol programu  a oboznámil prítomných čenov VR 

PraF UK v Bratislave s Protokolom o výsledku hlasovania per rollam, ktoré vyhlásil dňa 

25.09.2019, v termíne od 25.09.2019 do 30.09.2019:   

 

U n i v e r z i t a  K o m e n s k é h o  v  B r a t i s l a v e ,  P r á v n i c k á  f a k u l t a  

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

                                                                           Protokol 

o výsledku hlasovania per rollam 

 

Hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty bolo vyhlásené dňa 25.09.2019 predsedom 

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

25.09.2019 do dňa 30.09.2019 (deň ukončenia hlasovania 30.09.2019). 

 

Dňa 01.10.2019 určení skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a doc. JUDr. Ing. Ondrej 

Blažo, PhD., vykonali sčítanie hlasov na Oddelení vedy a doktorandského štúdia PraF UK v 

Bratislave.  

 

1. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1: 

 

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

pre hlasovanie per rollam, konané v termíne od 25.09.2019 do 30.09.2019, doc. Mgr. Jána 

Škrobáka, PhD.  a doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.  

 

Výsledok hlasovania je nasledovný:                                                          

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           52  

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                    

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):    35      

 

Za návrh hlasovalo:                       34 

Proti návrhu hlasovalo:                   0 

Zdržalo sa hlasovania:                     1 

 

2.  Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2: 

 

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

vymenovanie za profesora doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., z Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, v odbore medzinárodné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), nové zloženie 

inauguračnej komisie a oponentov:  

 



 7  

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

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

 

prof. Sara Tonolo, PhD.  

Pracovisko: Università degli Studi di Trieste, Terst, Taliansko  

       

Nový člen inauguračnej komisie: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: Významný odborník v odbore ústavné právo a zároveň v odbore medzinárodné právo, 

Bratislava, SR 

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

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

 

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

Pracovisko: Metropolitní univerzita v Prahe, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, 

ČR 

 

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. 

Pracovisko: významný odborník v odbore ústavné právo a zároveň v odbore medzinárodné právo, 

Bratislava, SR 

 

Výsledok hlasovania je nasledovný: 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave:                                                           52   

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK v Bratislave                                     

(počet zaslaných platných elektronických vyjadrení - hlasovacích lístkov):    35             

 

Za návrh hlasovalo:                           35 

Proti návrhu hlasovalo:                       0 

Zdržalo sa hlasovania:                        0 

 

 

Skrutátori, doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. a JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., potvrdili 

výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania dňa 01.10.2019. 

Protokol o výsledku hlasovania skrutátori predložili predsedovi Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý ho podpísal dňa 01.10.2019 a následne sa 

zaslal  elektronicky členom VR PraF UK v Bratislave dňa 02.10.2019.  

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných o späťvzatí žiadosti o začatie konania na 

vymenovanie za profesorku doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., ktorú inaugurantka doručila dňa 

10.10.2019 do podateľne fakulty. 
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Dôvodom nebolo nesplnenie kritérií inaugurantkou, ale druhé odmietnutie za sebou 

schváleného člena inauguračnej komisie byť členom inauguračnej komisie. Ako následne spoločne 

zistili dekan PraF UK a predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., prišlo ku 

komunikačnému nedorozumeniu. 

 

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

tak  predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o tomto bode programu. 

 

Počas informácie predsedu VR PraF UK o tomto bode programu, sa na zasadnutie VR PraF 

UK dostavila Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. 

 

Bod 4) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Juraj Vačok, 

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

a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) - schválenie predsedu inauguračnej 

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

 

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

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

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

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho a environmentálneho práva. 

 Následne odovzdal slovo prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil  inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. spĺňa kritériá 

pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie). 

Predseda VR PraF UK  podporil toto konanie. Uviedol, že ide o mladého uchádzača, ktorý 

je výraznou osobnosťou v oblasti správneho práva, s výrazným presahom aj mimo samotného 

odboru správneho práva. 

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

JUDr. Marián Vrabko, CSc., priamy nadriadený uchádzača, ktorý taktiež vyzval na podporu 

tohoto konania. 

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

č. 4 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. a doc. JUDr .Juraj Hamuľák, PhD. 

(ktorý sa na zasadnutie dostavil počas prerokovávania tohto bodu).  
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Uznesenie č. 4:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

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

Vačoka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho 

a environmentálneho práva, v  odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor, 3.4.4.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

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

 

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR; Ústavní soud Českej 

republiky, Brno, ČR 

 

Oponenti:                                                             

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.          

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR; Nejvyšší správní soud 

Českej republiky, Brno, ČR 

 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

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

 

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.   

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR 

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní  rozhodnutí správnych orgánov. 

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Ondrej 

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

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

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD. v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedeckovýskumnú činnosť, prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu 

habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal 
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členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Ondreja 

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

pôvodný študijný odbor 3.4.7.), zo dňa 10.10.2019. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.    

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

 

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim. prof. 

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

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

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

       

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.  

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

 

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

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Prejavy zlyhávania právneho štátu v trestnom konaní. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní. 

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., informoval 

prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Ondreja Laciaka, PhD., zo dňa 10.10.2019. Počet 

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

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

predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD., v študijnom odbore trestné 

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

ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Ondrejovi 

Laciakovi, PhD., vyzdvihol jeho habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce, na ktorých 

bol prítomný, habilitantovu znalosť problematiky, ktorý vystihol základné problémy v ponímaní 

spravodlivosti.  

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

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, 

ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený 

protokol informoval predseda VR PraF UK. 
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Hlasovanie č. 5:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     52 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              1 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD., v odbore trestné 

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

3.4.7.).   

 

BOD 6) Informácia dekana PraF UK o riešení problematiky odborových komisií 

v doktorandských študijných programoch po zmene odborov. Voľba členov odborovej komisie 

v odbore právo. 

 

 Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu a informoval prítomných, že od 

01.09.2019 je účinná Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.244/2019 Z.z. 

o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá zakotvuje novú sústavu študijných 

odborov, v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Pre oblasť 

práva je už len jeden študijný odbor: 30. právo (ten zahŕňa aj všetky pôvodné študijné odbory). 

 V týchto odboroch si však vysoká škola môže vytvárať rôzne študijné programy. Všetky 

naše doktorandské študijné programy ostávajú zachované. 

 Vzhľadom na uvedené, bol na fakulte vydaný dekanom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty vnútorný predpis č. 3/2019: Smernica dekana Univerzity 

komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre 

doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok, ktorá je účinná od 

20.11.2019. 

 Predseda VR PraF UK uviedol, že na fakulte bude v zmysle uvedenej smernice zriadená  

odborová komisia pre študijný odbor 30. právo a programové komisie.  

Odborová komisia bude orgánom fakulty, ktorý bude sledovať a hodnotiť odbornú úroveň 

doktorandského štúdia vo všetkých doktorandských študijných programoch a doktorandského 

štúdia ako celku. 

Programová komisia je poradným a iniciatívnym orgánom odborovej komisie, ktorá bude 

sledovať a hodnotiť odbornú úroveň štúdia v akreditovanom doktorandskom študijnom programe 

v rámci študijného odboru na fakulte. 
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Doterajšie odborové komisie sa v plnom rozsahu transformujú na programové komisie. 

Členov odborovej komisie bude chvaľovať VR PraF UK. Navrhovaní členovia na 

schválenie sú hlavní garanti akreditovaných doktorandských študijných programov na fakulte, 

doplnení o: 

- doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc., z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, s ktorým 

zároveň PraF UK plánuje spolupracovať na výchove doktorandov, 

- prof. JUDr. Věru Kalvodovú, Dr., z Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty 

(zástupkyňa zo zahraničia), 

- Dr. iur. Angeliku Mašurovú, MLE, z PraF UK, prodekanka pre doktorandské štúdium. 

 

Dekan fakulty navrhuje, aby VR PraF UK odporučila odborovej komisii za predsedu 

odborovej komisie pre študijný odbor 30. právo -  prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. 

 

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

neprihlásil a tak dal o tomto bode hlasovať ako o celku (hlasovanie o členoch odborovej komisie 

a o odporúčaní na predsedu odborovej komisie):  

 

Hlasovanie č. 6: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 6:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila členov 

odborovej komisie pre študijný odbor 30. právo: 

 

-  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,- PraF UK 

- prof. ThDr. PaedDr. Ján Duda, PhD., - PraF UK 

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

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

- Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, - PraF UK 

- prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., - PraF UK 

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., - PraF UK 

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

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

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., - PraF UK 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., - PraF UK 

- prof. JUDr. Marek Števček, PhD., - PraF UK 

- doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., - Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, PraF UK  

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., - PraF UK 
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty odporúča 

odborovej komisii pre študijný odbor 30. právo za predsedu odborovej komisie pre 

študijný odbor 30. právo -  prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. 

 

BOD 7)  Schválenie návrhu členov komisie VEGA za PraF UK v nasledujúcom funkčnom 

období (8. funkčné obdobie). 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) programu, schválenie členov komisie VEGA 

(Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 

Slovenskej akadémie vied - „VEGA“)  za PraF UK na nasledujúce funkčné obdobie a odovzdal 

slovo prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD. Pán 

prodekan informoval prítomných, že schválení členovia spolu s ich vedeckou charakteristikou 

formou návrhových listov sa budú budú predkladať na schválenie do Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave. Schválených kandidátov jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského 

v Bratislave vo Vedeckej rade UK, bude táto predkladať ako kandidátov za členov komisie VEGA 

na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Ďalej prodekan JUDr. Tomáš Strémy, PhD. uviedol, že doterajšie zloženie komisie VEGA č. 

13 pre ekonomické a právne vedy je neproporcionálne (vzhľadom na počet odborníkov 

z ekonomických a právnych vied). Posledné dve funkčné obdobia tejto komisie toto potvrdzujú. 

V šiestom funkčnom období (2012-2016) z celkového počtu 20 boli len 4 odborníci z právnych 

vied. V siednom funkčnom období (2016-2020) z celkového počtu 24 členov pôsobí v komisii len 6 

odborníkov z právnych vied. 

Z uvedeného dôvodu budú právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie 

vied adresovať Predsedníctvu VEGA návrh na zriadenie samostatnej komisie VEGA pre právne 

vedy a na vedomie bude zaslaný Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi 

Slovenskej akadémie vied. 

Prodekan prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. následne  predniesol návrh uznesenia: 

„Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty žiada dekana PraF UK, aby 

vykonal aktivity, ktoré budú žiadať predsedníctvo VEGA o vytvorenie samostatnej komisie VEGA 

pre vedný odbor právne vedy.“  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu 7) diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal  

hlasovať najskôr o návrhoch členov komisie VEGA za PraF UK a následne o návrhu uznesenia 

prednesenom prodekanom prof. JUDr. Tomášom Strémym, PhD.  

 

Hlasovanie č. 7:   

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. a doc. 

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.  
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Uznesenie č. 7:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrhy 

členov komisie VEGA za PraF UK na naslesdujúce funkčné obdobie (8. funkčné obdobie): 

 

- doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

- prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

- prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

Hlasovanie č. 8:   

  

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 8:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty žiada dekana PraF 

UK, aby vykonal aktivity, ktoré budú žiadať predsedníctvo VEGA o vytvorenie samostatnej 

komisie VEGA pre vedný odbor právne vedy  

 

BOD 8)  Iné návrhy na schválenie: 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

d) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 8), podbod a), b), c), d) a  otvoril k tomuto bodu 

diskusiu.  

Do diskusie sa prihlásil: 

- doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., ktorý navrhol na schválenie Mgr. Petra Rakovského, 

PhD., za interného člena komisií na vykonanie rigoróznych skúšok v študijnom predmete 

finančné právo, 

- doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., ktorý navrhol na schválenie Mgr. Denisu Nevickú, PhD.,  

za internú členku komisií na vykonanie rigoróznych skúšok v študijnom predmete pracovné 

právo a za internú členku skúšobných komisií, osôb oprávnenýuch skúšať na štátnych 

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia.  

 

Predseda VR PraF UK tieto návrhy a materiál ďalej predkladal v ich znení. Ďalšie príspevky 

do diskusie neboli a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode hlasovať. 
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Hlasovanie č. 9:    

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 9:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila: 

 

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

skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:  

 

Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členmi komisií): 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied, 

- doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, 

- doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra ústavného práva. 

 

Interní  členovia  komisií: 

- Ing. Albert Priehoda, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Ústav ekonomických vied,  

- Mgr. Marek Ivančo, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra občianskeho práva,  

- JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA., - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, 

- Mgr. Lukáš Mareček, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 

- Mgr. Peter Rakovský, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra finančného práva, 

- Mgr. Petra Žárská PhD., LL.M., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, 

- Mgr. Denisa Nevická, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

 

b) doplnenie členov a predsedov  skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

= študijný predmet: Teória štátu a práva 

 

Interný predseda komisií: 

- doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied. 

 

= študijný predmet: Obchodné právo 
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Interný predseda komisií: 

- doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva. 

 

= študijný predmet: Rímske právo 

 

Interný člen  komisií: 

- JUDr. Martin Gregor, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva. 

 

= študijný predmet: finančné právo 

 

Interný člen  komisií: 

- Mgr. Peter Rakovský, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra finančného práva.  

 

= študijný predmet: pracovné právo 

 

Interná členka komisií: 

- Mgr. Denisa Nevická, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

 

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

- obchodné a finančné právo: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, 

 

- ústavné právo: doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,  

 

- teória a dejiny štátu a práva: doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD., Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva  a sociálnych vied 

 

d)  zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

- teória a dejiny štátu a práva 

 

Doktorand: doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD. 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Trestné právo ako nástroj perzekúcií komunistického režimu 

   v Československu 

Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Doktorand: Mgr. Adam Köszeghy 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Právo medzinárodného obchodu v Československu po roku 1948 
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Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

 

Doktorand: JUDr. Iva Dudášová 

Forma štúdia: denná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Majetkovoprávne a rodinnoprávne postavenie ženy v kontexte Code Civil 

a na území Slovenska v 20. storočí 

Pôvodný školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Nový školiteľ: doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

 

- obchodné a finančné právo 

 

Doktorand: JUDr. Katarína Bartalská 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 2. 

Téma dizertačnej práce: Vybrané interdisciplinárne elementy v korporačnom práve a konkurznom 

konaní 

Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

- správne právo 

 

Doktorand: Mgr. Lukáš Jančát 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Právo na spravodlivý proces v konaní orgánov verejnej správy 

Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. 

 

 

BOD 9)   Informácia dekana. 

 

Dekan fakulty informoval prítomných, že fakulta už dostala akreditáciu študijného programu 

Rímske právo v treťom stupni štúdia, akreditáciu študijného programu Kánonické právo 

v druhom a treťom stupni štúdia. 

Zároveň informoval o stave prípravy nových akreditačných štandardov a ocenil spoločný 

postup a spoluprácu v tejto veci s ostatnými právnickými fakultami v SR a s rektorkou Akadémie 

Policajného zboru v Bratislave.             

 

 

BOD 10) Rôzne. 

 

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

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky. 

Z prítomných členov VR PraF UK doc. JUDr. Marián Giba, PhD. sa spýtal predsedu VR 

PraF UK na termíny zasadnutí v roku 2020. 

Predseda VR PraF UK uviedol, že do konca novembra 2019 budú členovia VR PraF UK 

informovaní o stanovených termínoch konania zasadnutí VR PraF UK v roku 2020. Zároveň ich 

oboznámil, že pravdepodobne prvé zasadnutie sa uskutoční v prvej polovici februára 2020 s tým, že 
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deň zasadnutia z dôvodu rôznych akcií fakulty nebude vo štvrtok, ako býva zvykom, ale možno  

v utorok alebo v stredu. Ďalšie zasadnutia budú bývať vo štvrtok. 

 

BOD 11) Záver. 

 

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

zasadnutie ukončil o 10.00 hod.  

 

V Bratislave dňa  21.11.2019. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


