
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 11.02.2020. 

 

Bod 7) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Katarína 

Kalesná, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva,   v odbore obchodné a finančné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) - schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

členov  inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na 

vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Katarínu Kalesnú, CSc. 

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva. 

Doplnil, že ide o konanie na vymenovanie za profesorku v odbore obchodné a finančné 

právo, aj keď sa inaugurantka počas svojej vedeckej a pedagogickej kariéry venuje okrem 

obchodného práva a hospodárskeho práva, aj komparatívnemu právu a právu Európskej únie. 

Pri práve EÚ však prevažuje súťažné právo, ktoré je aj súčasťou obchodného práva. 

 

Z uvedeného dôvodu konzultoval dekan PraF UK s viacerými členmi VR PraF UK, 

ktorí sú  poprednými odborníkmi v tejto oblasti, publikačnú činnosť uchádzačky, pričom sa pre 

toto inauguračné konanie brali do úvahy publikačné výstupy inaugurantky týkajúce sa 

obchodného práva a hospodárskeho práva, ktoré bolo predchodcom obchodného práva a bolo 

konštatované, že inaugurantka spĺňa kritériá kladené na vedeckú a publikačnú činnosť v odbore. 

Čo sa týka požiadavky na autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch 

skrípt alebo učebných textov, toto kritérium uchádzačka splnila vydaním 1 učebnice a 4 skrípt 

v odbore 30. Právo (nové študijné odbory v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, účinné od 

01.09.2019). 

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, 

PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť,  ktorý predstavil  inaugurantku, v krátkosti 

oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. 

Katarína Kalesná, CSc., splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku 

(inauguračné konanie). 

 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 7 diskusiu, v ktorej poprosil 

navrhovanú predsedníčku inauguračnej komisie, prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., aby 

vysvetlila tému prednášky „Je ordoliberalizmusm mŕtvy?“ z hľadiska obchodného práva, čo 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. urobila a vysvetlila základný význam prednášky pre vedu 

obchodného práva.  

 

Do diskusie sa  ďalej prihlásili: 

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., 



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

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

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

 

Diskutujúci sa vyjadrili k navrhovanej téme inauguračnej prednášky tom zmysle, že ide 

o ťažkú, provokatívnu, ale dôležitú tému, ktorá v sebe zahŕňa aj oblasť súťažného európskeho 

práva,  je viazaná aj na ekonomickú oblasť a dotýka sa zároveň aj finančných otázok. Podporili 

navrhnutú tému inauguračnej prednášky a chcú si vypočuť vystúpenie inaugurantky na túto 

tému. 

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

o bode č. 7 a dal o ňom hlasovať s navrhnutým znením témy inauguračnej prednášky.  

 

Hlasovanie č. 7: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na  hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý opustil rokovaciu 

miestnosť v priebehu rokovania o tomto bode programu.  

 

Uznesenie č. 7: 

 

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. Katarínu Kalesnú, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Ústavu európskeho práva, v  odbore obchodné a finančné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor, 3.4.10.): 

 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 



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

                               

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. 

Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR 

 

prof. JUDr. Ján Husár, CSc.       

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Je ordoliberalizmus mŕtvy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


