
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 11.02.2020. 

 

 

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

Zuzana Hamuľáková, 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 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 o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

JUDr. Zuzane Hamuľákovej, PhD. v odbore správne právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). Následne dal slovo prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť,  ktorý predstavil 

habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a 

konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.) a podporil konanie. Ďalej 

predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil 

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., ktorý vyzdvihol osobnosť habilitantky, jej pedagogickú, vedeckú 

a publikačnú činnosť.  

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

o bode č. 5 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Za:                34 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržal: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. -  manžel habilitantky. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a  prof. JUDr. Mária Srebalová, 

PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. 

JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 



Uznesenie č. 5:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

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

Zuzane Hamuľákovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

Katedry správneho a environmentálneho práva, v odbore správne právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4),  

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.   

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

              

prof. JUDr. Mária Srebalová 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:   

Klasifikácia správnych deliktov trestnej povahy v kontexte Správneho súdneho poriadku  

a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 

https://www.prf.umb.sk/bpekar/

