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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 24. januára 2019. 

 

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

Bratislava, AMFITEÁTER (2. poschodie, stará budova), 24.01.2019 od 14.00 hod.    

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 60 

 

Prítomní:        41  členov VR PraF UK  (podľa prezenčnej listiny)  

                                                             

Neprítomní:    19  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. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – inauguračná prednáška. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr.  Matej Horvat,  PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, 

v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent.  

 

4. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, 

v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

   

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Peter Lysina, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo  – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Jozef Valuch, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej  

      prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore 3.4.8. 

medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent.  
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8. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Univerzita 

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

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce.  

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Radovan Blažek, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

10. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

11. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. - 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra 

verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

12. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

13. Iné návrhy na schválenie: 

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

všetkých stupňoch štúdia, 

b) zmena školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.11. 

občianske právo, 

c) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. 

 

14. Informácia dekana. 

 

15. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesora. 

 

16. Rôzne.  

 

17. Záver.  
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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 2/3 členov VR PraF UK, t.j. zo 60 členov bolo prítomných 40 členov, čím 

bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

Na rokovanie sa dostavila počas vystúpenia oponentov vo vymenúvacom konaní za 

profesora doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., ďalšia členka VR PraF UK, Dr.h.c. prof. 

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

  

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:   

- doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

- JUDr. Ľubomír Hrežďovič 

- JUDr. Robert Kaliňák 

- JUDr. Karol Kovács 

- prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

- JUDr. Ivetta Macejková, PhD.    

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

- prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

- JUDr. Ing. Miroslav Paller  

- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

- doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 

- doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

- doc. JUDr., Markéta Selucká, Ph.D. 

- prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

- prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

Ďalej neprítomní členovia VR PraF UK: 

- prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

 

Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia VR PraF UK sa ich spýtal, či majú ďalšie návrhy na doplnenie či zmenu  

programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli  a tak dal o programe hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Uznesenie č.1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program 

svojho zasadnutia konaného dňa 24.01.2019. 
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Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. a 

JUDr. Janu Duračinskú, PhD. Iné návrhy neboli a tak  dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.   

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           40 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 24.01.2019 doc. JUDr. Juraja 

Vačoka, PhD., doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.  a JUDr. Janu Duračinskú, PhD.  

 

 

BOD 2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8 medzinárodné právo – inauguračná prednáška. 

 

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

prítomných hostí, inauguranta a odovzdal slovo prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., predsedovi 

inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora, doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, 

PhD.  

Predseda inauguračnej komisie predstavil a privítal prítomných členov inauguračnej komisie 

a oponentov. Konštatoval, že v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa 

vymenúvacieho konania a na základe stanoviska inauguračnej komisie zo dňa 05.11.2018,  

uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. spĺňa 

všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda 

inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať vo vymenúvacom konaní 

a vykonať inauguračnú prednášku na tému „Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii 

nového testu dodržiavania právneho štátu“.  

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 24.01.2019 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

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

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť a potom vyzval doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, 

PhD., aby predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Uznávanie a výkon cudzích 

rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania právneho štátu“ v časovom limite do 30 minút, 

pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné.   

Inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., pozdravil prítomných členov VR 

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

 

Inaugurant sa vo svojej prednáške zameral na aktuálnu oblasť prieniku medzinárodného 

práva súkromného a európskeho práva v kontexte uznávania cudzích súdnych a rozhodcovských 

rozhodnutí jednotlivými súdmi členských štátov, vrátane súdov Slovenskej republiky. Poukázal na 

historické súvislosti a ich dôsledky pri kreovaní zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí 

v EÚ a predniesol aktuálny vývoj a judikatúru Súdneho dvora v tejto oblasti, ktorá zaznamenala 

značný posun. 
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 V prednáške uchádzač zároveň poukázal aj na možné úskalia a obavy o ďalší efektívny 

voľný pohyb súdnych a rozhodcovských rozhodnutí, pričom vyslovil potrebu zvýšenej opatrnosti 

pri prenášaní politických rozhodnutí do oblasti justičnej spolupráce v trestných aj civilných veciach. 

Uchádzač poukázal aj na svoj prínos, ako aj na prínos svojich doktorandov, na formovanie 

aktuálych otázok európskeho a medzinárodného práva. 

 

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

DrSc., otvoril diskusiu k prednesenej inauguračnej prednáške. Do disklusie sa prihlásili. 

- doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Fakulty Práva, 

- prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., z Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty, 

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

- prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., z Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej 

fakulty.  

 

Diskutujúci podporili návrh na vymenovanie za profesora doc. JUDr. PhDr. Miroslava 

Slašťana, PhD., vyzdvihli vedecký obsah a vysokú úroveň jeho inauguračnej prednášky a položili 

uchádzačovi otázky, pričom inaugurant odpovedal na položené otázky a reagoval na ich 

pripomienky. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., vyzval prítomných 

oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.  

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., prof. doc. 

JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., sa vo svojich oponentských 

posudkoch zamerali na pedagogické pôsobenie inauguranta, jeho vedecko-výskumnú činnosť, 

publikačnú činnosť a poukázali na jeho dosiahnuté a nespochybniteľné výsledky v týchto 

oblastiach.  

Inaugurant sa permanentne počas svojej doterajšej vedecko-pedagogickej činnosti zaoberá 

medzinárodným právom (verejným a súkromným), právom Európskej únie (EÚ) a čiastočne aj 

ústavným právom, predovšetkým prienikmi práva EÚ s ústavným právom. Ďalšou oblasťou jeho 

záujmu je súdny systém EÚ a jeho efektívne fungovanie, ako aj otázky ochrany pred porušovaním 

práva EÚ. Taktiež oblasťou jeho záujmu sú parciálne otázky súdnictva Slovenskej republiky 

a nevyhýba sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti ani otázkam ochrany práv a slobôd na 

európskej a národnej úrovni. 

Osobitne oponenti vyzdvihli prepojenie jeho vedeckého a pedagogického pôsobenia 

s praxou, ktoré realizuje lektorskou činnosťou najmä v Justičnej akadémii Slovenskej republiky pri 

vzdelávaní sudcov, prokurátorov, advokátov a podobne.  

Inaugurant je nepochybne významným vysokoškolským pedagógom v odbore s veľmi 

bohatou publikačnou a vedeckou činnosťou. V odbore medzinárodné právo, najmä v podoblasti 

európskeho práva, sa uchádzač stal renomovanou osobnosťou a je takto známy aj v zahraničí, 

predovšetkým v Českej republike. Ako vo sfére vedecko-tvorivej, tak aj univerzitno-akademickej sa 

jedná o výraznú osobnosť  súčasnej slovenskej a európskej právnej vedy. Jeho odborná erudícia 

i jazyková vybavenosť dávajú predpoklady, aby v budúcnosti mohol pôsobiť za Slovenskú 

republiku v justičných orgánoch Európskej únie, či Rady Európy. 

  Z uvedených dôvodov oponenti odporučili, aby bol inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Miroslav 

Slašťan, PhD., po úspešne vykonanom vymenúvacom konaní, menovaný za profesora v študijnom 

odbore 3.4.8. medzinárodné právo. 

 

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

otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Do diskusie sa už v tejto fáze nik neprihlásil, tak predseda 

inauguračnej komisie diskusiu ukončil. 
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 Inaugurant sa na záver poďakoval za pozornosť pri prednese prednášky a za následné 

hodnotenie jeho osoby, jeho vedeckej a pedagogickej práce zo strany oponentov a diskutujúcich po 

jeho prednáške. 

 

Predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., podporil návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora.  

Potom odovzdal slovo predsedovi VR PraF UK, ktorý ukončil verejnú časť inauguračnej 

prednášky a vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odobrali na zasadnutie 

komisie a podľa § 4 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a požiadal ich,  

- aby hlasovali o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore 3.4.8. medzinárodné právo tajným hlasovaním a 

- aby predložili predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.8. medzinárodné právo alebo neschváliť 

návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 3.4.8. medzinárodné právo. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol z dôvodu zabezpečenia uznášaniaschopnosti VR PraF UK  

zmenu poradia niektorých prerokovávaných bodov programu, pretože prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

odišiel na zasadnutie inauguračnej komisie v rámci vymenúvacieho konania za profesora doc. 

JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 Dôvodom tiež je, že v dvoch predmetných bodoch ide o hlasovanie o udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent členom VR PraF UK, ktorí požiadali, aby sa na účely hlasovania o ich 

osobe nezúčastnili rokovania VR PraF UK.  

Predseda VR PraF UK následne otvoril k tomuto návrhu dikusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil. Potom dal  o tomto procedurálnom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Za:           40  hlasov 

Proti:         0  hlasov 

Zdržal sa:  0  hlasov 

 

Návrh  bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnila aj Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

  

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý odišiel na zasadnutie inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila zmenu 

poradia prerokovávaných bodov programu nasledovne:  

 

- pôvodný bod 5) programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako ako bod 12) programu 

zasadnutia,  

- pôvodný bod 6) programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 5) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 7)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 13) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 8)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 7) programu 

zasadnutia, 
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- pôvodný  bod 9)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 6) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 10)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 8) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 11)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 9) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 12)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 10) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 13)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 11) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 14)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 15) programu 

zasadnutia, 

- pôvodný  bod 15)  programu zasadnutia sa bude prerokovávať ako bod 14) programu 

zasadnutia. 

 

Celé znenie programu zasadnutia VR PraF UK v pozmenenom poradí bodov je teda 

takéto: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – inauguračná 

prednáška. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr.  Matej Horvat,  PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, 

v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent.  

 

4. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, 

v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

   

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Jozef Valuch, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej  

      prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Radovan Blažek, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Branislav Fábry, PhD. - Univerzita 

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

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu habilitačnej komisie, 
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členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce.  

 

8. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického 

a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. - 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra 

verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie návrhu na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

10. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD. - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

11. Iné návrhy na schválenie: 

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

vo všetkých stupňoch štúdia, 

e) zmena školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.11. 

občianske právo, 

f) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. 

 

12. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Peter Lysina, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo  – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

13. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore 3.4.8. 

medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent.  

 

14. Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesora. 

15. Informácia dekana. 

 

16. Rôzne.  

 

17. Záver.  
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BOD 3)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Matej 

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

a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na udelenie  

vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Matejovi Horvatovi, PhD., v odbore 3.4.4. správne právo. Následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, predsedovi 

habilitačnej komisie v tomto konaní, ktorý predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis 

z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Mateja Horvata, PhD. v odbore 3.4.4. 

správne právo zo dňa 09.01.2019. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

Členovia:    

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

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

  

doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.   

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

              

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

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

 

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Prechod administratívnoprávnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. 

 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

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

JUDr. Mateja Horvata, PhD., zo dňa 09.01.2019. 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. Matejovi 

Horvatovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.4. správne právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF 

UK.  

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

Horvatovi, PhD.  a  otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

Do diskusie 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, informovali skrutátori.  
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Hlasovanie č. 4: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:               40 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 4:   
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Matejovi Horvatovi, PhD., v  odbore 3.4.4. 

správne právo.   

 

 

BOD 4) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, 

v odbore 3.4.4. správne právo – 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 vo vymenúvacom konaní za 

profesora doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD.  z Katedry správneho a environmentálneho práva. 

Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské 

štúdium, ktorý predstavil  inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou 

a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. splnil kritériá pre 

vymenúvacie konanie za profesora a podporil vymenúvacie konanie. 

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

a  tak uzatvoril rokovanie o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov   

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 
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Uznesenie č. 5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. Ing. Bernarda Pekára, PhD., z 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho 

a environmentálneho práva,  v  odbore 3.4.4. správne právo: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  

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

SR 

 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.          

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

 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav verejného práva, Bratislava, 

SR 

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.   

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR 

 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

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

 

dr. hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM 

Pracovisko: Universytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Právnická a administratívna  

fakulta, Olsztyn, Poľsko 

 

Téma inauguračnej prednášky: Správne trestanie v procese kodifikácie. 

 

 

BOD 5, pôvodný bod 6)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,  v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce 

v habilitačnom konaní JUDr. Jozefa Valucha, PhD. v odbore 3.4.8. medzinárodné právo. Následne 

dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, 

ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou 

činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky 

kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a 

podporil konanie. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej 

práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.  
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Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 

a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 6:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Jozefovi Valuchovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v  odbore 3.4.8. medzinárodné právo, 

tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie 

a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia: 

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

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

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. 

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

 

Oponenti:  

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

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

 

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.   

Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň, ČR     

              

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Systém kolektívnej bezpečnosti a jeho aktuálne výzvy. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti. 
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BOD 6, pôvodný bod 9)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu 

na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Radovanovi Blažekovi, PhD., v odbore 3.4.7. trestné právo.  Následne dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý v mene 

predsedu habilitačnej komisie v tomto konaní, prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., predniesol návrh  

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

Radovana Blažeka, PhD. v odbore 3.4.7. trestné právo, zo dňa 16.01.2019. 

 

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 
     

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

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

       

Oponenti: 

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. 

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru SR, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   

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

 

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Trestné činy spáchané so zbraňou a v súvislosti so zbraňami. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

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

JUDr. Radovana Blažeka, PhD., zo dňa 16.01.2019. 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. Radovanovi Blažekovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo, ktorý ho predložil na 

rokovanie VR PraF UK.  

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

Blažekovi, PhD. a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

Do diskusie 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, informovali skrutátori.  
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Hlasovanie č. 7: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:              39 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             1 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Radovanovi Blažekovi, PhD. v  odbore 3.4.7. 

trestné právo.   
 

 

BOD 7, pôvodný bod 8)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce 

v habilitačnom konaní JUDr. Branislava Fábryho, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva. Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a 

doktorandské štúdium, ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov 

habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.2. 

teória a dejiny štátu a práva a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej 

prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a 

oponentov.  

Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 7 

a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 8:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 
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Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 8:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Branislavovi Fábrymu, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra teorie práva a sociálnych vied, v  odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, tému 

habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a 

oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 
    
JUDr. Eduard Bárány, DrSc.  

Pracovisko: Slovenská akadémia vied, Ústav štátu a práva, Bratislava, SR  

 

Oponenti:  

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.   

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

 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

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

 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Ľudský genóm a ľudská dôstojnosť.  
 

Téma habilitačnej práce:   

Bioetika a právo. 

 

 

BOD 8, pôvodný bod 10) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. – 

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

a cirkevného práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie predsedu 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za 

profesora doc. JUDr. Matúša Nemca,  PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva. Následne dal slovo prof. JUDr. 

Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil  

inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a 

skonštatoval, že doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., splnil kritériá pre vymenúvacie konanie za 

profesora a podporil vymenúvacie konanie. 
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 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a  tak uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov   

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., z 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva, v  odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

 

Členovia:                                                            

prof. JUDr. Jirí Rajmund Tretera    

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. Ladislav Vojáček, CSc.     

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

                                  

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.   

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

 

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

Pracovisko: Spišská diecéza, Cirkevný súd Spišského biskupstva, Spišské podhradie, SR                                                        

                                                                        

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA  

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

 

Téma inauguračnej prednášky: Nasciturus v rímskom práve. 

 

 

BOD 9, pôvodný bod 11)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie 

návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 
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Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo.  Následne dal slovo 

prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý 

v mene predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol 

návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

JUDr. Mgr. Michala Jesenka, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo, zo dňa 11.10.2018. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:    

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.  

Pracovisko: Významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.   

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

              

prof. et doc. (mult) JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. 

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

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka , CSc. 

Pracovisko v deň schválenia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava  

Súčasnosť:  Významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Ústavné limity a možnosti normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy.  
 

Téma habilitačnej práce: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

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

JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD. zo dňa 11.10.2018.  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. Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD., v študijnom odbore 3.4.3. ústavné právo, ktorý ho predložil 

na rokovanie VR PraF UK.  

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

Jesenkovi, PhD. a  otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

Do diskusie 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, informovali skrutátori.  

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  
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Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:              40 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý bol ešte na zasadnutí inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

 

Uznesenie č. 10: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD. v  odbore 3.4.3. 

ústavné právo.   
 

 

BOD 10, pôvodný bod 12)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

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

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej komisie, 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce 

v habilitačnom konaní Mgr. et. Mgr. Ondreja Podolca, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva. Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a 

doktorandské štúdium, ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov 

habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.2. 

teória a dejiny štátu a práva a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej 

prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a 

oponentov.  

Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 10 diskusiu. 

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

10 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 11:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý sa vrátil zo zasadnutia inauguračnej 

komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 
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Uznesenie č. 11:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Mgr. et. 

Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v  odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a 

práva, tému habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej 

komisie a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

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

  

Členovia: 

Dr.h.c.  prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., Eur. Int.                       
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR  

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

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

                    

Téma habilitačnej prednášky:  

Reformy ktoré predbehla doba (Právne aspekty pokusu o liberalizáciu komunistického režimu 

v Československu v druhej polovici osemdesiatych rokov).  
 

Téma habilitačnej práce:  

Medzi kontinuitou a diskontinuitou. Politický systém Slovenskej republiky 1939 – 1945.  

 

 

BOD 11, pôvodný bod 13)  Iné návrhy na schválenie: 

 

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

všetkých stupňoch štúdia, 

b) zmena školiteľa v doktorandskom študijnom programe, v študijnom odbore 3.4.11. 

občianske právo, 

c) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok. 

 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 11), podbod a), b), c) a otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

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

ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave : 
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Hlasovanie č. 12:   

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 12:   
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila: 

 

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

vo všetkých stupňoch štúdia:  

               

                Interní  členovia komisií: 

- Mgr. Michal Cenkner, PhD., -  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra občianskeho práva, 

- Mgr. Martin Hamřik, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra občianskeho práva, 

 

      Externí členovia komisií: 

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

- JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnická fakulta, Katedra obchodného a hospodárskeho práva. 

 

b) zmena školiteľa  v doktorandskom študijnom programe, študijný odbor:  3.4.11. 

občianske právo: 

 

Doktorandka: Mgr. Zuzana Klincová 

Ročník, forma štúdia: 1. ročník, denná forma 

Pôvodná téma dizertačnej práce: Medzinárodné únosy detí a výkon práva rodičov na styk 

s dieťaťom. 

Nová téma dizertačnej práce: Právna úprava nájmu bytu a nebytového priestoru so zameraním na 

spôsoby ich skončenia. 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

Nový školiteľ: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

 

c) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

= študijný predmet: Správne právo 

 

Interní členovia komisií: 

- JUDr. Matúš Michalovič, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra správneho a environmentálneho práva, 

- JUDr. Veronika Munková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra správneho a environmentálneho práva, 

- JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva. 
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BOD 12, pôvodný bod 5)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Peter Lysina, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – 

schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 12) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Petrovi Lysinovi, PhD., v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a požiadal habilitanta, 

aby sa vzdialil z miestnosti, čo ten aj urobil. Predseda VR PraF UK dal následne slovo prof. JUDr. 

Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý v mene predsedu 

habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal 

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

Lysinu, PhD., v odbore 3.4.8. medzinárodné právo, zo dňa 16.11.2018. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:  

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta Práva, Bratislava, SR 
   
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

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

 

Oponenti:  

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

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

              

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

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

 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Mechanizmy kontroly právneho štátu v práve Európskej únie. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

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

JUDr. Petra Lysinu, PhD., zo dňa 16.11.2018.  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. Petrovi 

Lysinovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, ktorý ho predložil na rokovanie VR 

PraF UK.  

Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Petrovi Lysinovi,  

PhD. a  otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

Do diskusie 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, informovali skrutátori.  



 22  

Hlasovanie č. 13:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     60 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:              39 

- z toho záporných:              0 

- z toho neplatných:             1 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil habilitant JUDr. Peter Lysina, PhD.  

 

Uznesenie č. 13: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Petrovi Lysinovi, PhD. v odbore 3.4.8. 

medzinárodné právo.   
 

 

BOD 13, pôvodný bod 7)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – 

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – Univerzita Komneského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav 

európskeho práva, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 13) -  návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., v odbore 3.4.8. medzinárodné právo a požiadal 

habilitanta, aby sa vzdialil z miestnosti, čo ten aj urobil. Predseda VR PraF UK dal následne  slovo 

prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý 

v mene predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol 

návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., v odbore 3.4.8. medzinárodné právo, zo dňa 16.11.2018. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:  

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR      
   
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 
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doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.,  LL.M. 

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

 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Modely medzinárodnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže – teória a prax.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Podnikateľ v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Práva-zodpovednosť-subjektivita. 

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov 

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

JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., zo dňa 16.11.2018.  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 docent 

JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo, ktorý ho 

predložil na rokovanie VR PraF UK.  

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

Blažovi, PhD.  a  otvoril k uvedenému bodu diskusiu.   

Do diskusie sa prihlásil doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., ktorý taktiež vyzval na 

podporu tohoto konania, nakoľko uchádzač svojou kvalitnou prácou dlhodobo preukazuje, že si titul 

docenta zaslúži. 

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

hlasovať v tajnom hlasovaní. 

 

V prvom hlasovaní o tomto bode programu nebol vydaný hlasovací lístok všetkým na 

zasadnutí prítomným členom VR PraF UK, teda zo 40 na zasadnutí prítomných členov bol vydaný 

hlasovací lístok iba 39 členom VR PraF UK (spätným prepočtom sa zistilo 21 nevydaných 

hlasovacích lístkov); (počet odovzdaných hlasov: 39, z toho kladných: 38, z toho záporných: 0, 

z toho neplatných: 1).  

  Vzhľadom na to, že na uznášaniaschopnosť o udelenie titulu docent sa vyžaduje 

prítomnosť dvoch tretín členov VR, teda 40, čo v hlasovaní v tomto prípade nebolo dodržané, 

predseda VR PraF UK konštatoval zmätočnosť tohoto hlasovania bez právnych účinkov (VR PraF 

UK o tomto bode programu nerozhodla) a dal  opätovne hlasovať  o tomto bode programu.   

Z uvedeného dôvodu boli zabezpečené  okrem nevydaných hlasovacích lístkov z predchádzajúceho 

hlasovania aj nové hlasovacie lístky pre prítomných členov VR PraF UK na hlasovanie o tomto 

bode programu.  

 

V druhom hlasovaní, bezprostredne po spočítaní hlasovacích lístkov, skrutátori oznámili 

predsedovi VR PraF UK, že bolo odovzdaných 39 hlasovacích lístkov. Skôr než predseda VR PraF 

UK vyhlásil aj druhé hlasovanie za zmätočné, skrutátori ho upovedomili, že chýbajúci hlasovací 

lístok sa našiel a vyhlásili nasledujúce výsledky: počet odovzdaných hlasov: 40, z toho kladných: 

37, z toho záporných: 1, z toho neplatných: 2. 

 Z neskoršieho rozhovoru (mimo zasadnutia VR PraF UK) predsedu VR PraF UK so 

skrutátormi vyplynulo, že nie je úplne isté, či chýbajúci hlasovací lístok bol počas hlasovania 

vhodený do urny, mohol sa celý čas vyskytovať aj mimo nej a preto,  napriek formálnej úspešnosti 

hlasovania, sa so súhlasom habilitanta predseda VR PraF UK rozhodol ex post toto hlasovanie 

vyhlásiť za nulitné, teda bez právnych účinkov (VR PraF UK o tomto bode programu nerozhodla). 

 V rokovaní o tomto bode programu sa bude pokračovať na najbližšom zasadnutí VR PraF 

UK. 
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Na hlasovaniach o tomto bode programu sa nezúčastnil habilitant JUDr. Ing. Ondrej Blažo, 

PhD. 

 

 

Bod 14, pôvodný bod 15) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. PhDr. Miroslav 

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

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, v odbore 3.4.8. medzinárodné právo – 

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 14) programu zasadnutia, perorokovanie 

vymenúvacieho konania za profesora a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. 

PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., v študijnom odbore 3.4.8. medzinárodné právo: 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR        

       

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI) 

Pracovisko: Univerzita Innsbruck, Právnická fakulta, Innsbruck, Rakúsko 

                                 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.      

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

 

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

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

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: Významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

                                                              

Téma inauguračnej prednášky:  

Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania kritérií právneho štátu. 

 

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

DrSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s hlasovaním inauguračnej komisie, 

ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

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

Naděžda Rozehnalová, CSc., členka komisie; prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., člen 

komisie; Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze, LL.M. (EHI), člen komisie – neprítomný 

(ospravedlnený), 

- všetci oponenti: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., 

Dr.hab., prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 
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Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po 

inauguračnej prednáške zo dňa 24.01.2019, Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF UK:  

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

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

05.11.2018, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača, doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., uskutočnenej dňa 24.01.2019, na tému 

„Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v reflexii nového testu dodržiavania kritérií právneho 

štátu“, inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora 

v študijnom odbore 3. 4. 8. medzinárodné právo“. 

 

      Následne predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK 

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

komisie a oponenti, ktorí aj podpísali Protokol o výsledku hlasovania: počet členov komisie 

oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných členov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných 

hlasov: 0, počet neplatných hlasov: 0. 

 

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

bol v celom priebehu vymenúvacieho konania dodržaný postup ustanovený Zákonom 

č.131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou 

Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z.z., uchádzač splnil všetky podmienky na 

vymenovanie za profesora a VR PraF UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschálení návrhu na 

vymenovanie za profesora.  

           

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

inauguranta, doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., aby opustil miesto zasadnutia VR PraF 

UK (čo sa aj stalo) 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. 14: 

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  60 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 40 

 

Počet odovzdaných hlasov:         40 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              2 

- z toho neplatných:             0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:         2 hlasy 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovania sa nezúčastnil inaugurant, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

Uznesenie č. 14: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  návrh na 

vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za profesora v študijnom odbore 

3.4.8. medzinárodné právo.   
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BOD15,  pôvodný bod 14)  Informácia dekana. 

 

Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poďakoval členom VR PraF UK za 

spoluprácu, pretože väčšine členov VR PraF UK sa končí funkčné obdobie a zároveň sa 

ospravedlnil, že toto zasadnutie VR PraF UK bolo náročné na čas, vzhľadom na počet 

prerokovávaných bodov programu. 

 

Uviedol, že pre nasledujúce funkčné obdobie bude nanovo kreované zloženie VR PraF UK, 

ktoré bude z technických dôvodov pravdepodobne menej početné.  

 

 

BOD 16) Rôzne. 

 

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

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných 

členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu. 

 

O slovo sa prihlásila dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., ktorá uviedla, že jej už končí druhé funkčné 

obdobie dekanky a tiež členstvo vo VR PraF UK a preto sa poďakovala za spoluprácu.  

 

 

BOD 17) Záver. 

 

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

zasadnutie ukončil.  

 

 

 

V Bratislave dňa  24.01.2019, 28.01.2019. 

  

 

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


