
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 01.07.2020. 

 

 

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

Miroslav Lysý, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

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

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.)   – 

schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov 

a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

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

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. 

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej 

komparatistiky a vyzval na podporu konania. Uviedol, že uchádzač je dôležitým členom 

pedagogického zboru fakulty, vedúcim Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, ktorú 

vedie zodpovedne a spoľahlivo, má veľa kvalitných vedeckých výstupov.  

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

PhD., prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil  inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s 

jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

splnil kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na 

podporu  konania. 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Za:           39 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil inaugurant: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.  

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof JUDr. Marián Vrabko, CSc. (z technických príčin). 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  a prof. JUDr. Matúš Nemec, 

PhD.,  ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie.  

 

Uznesenie č. 5: 

 

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. Mgr. Miroslava Lysého, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, v  odbore teória a dejiny štátu 

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

3.4.2.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  

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

 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

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

                               

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.  

Pracovisko: Významný odborník v oblasti teórie a dejín  štátu a práva  

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.       

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Poňatie národa v slovenských právnych dejinách. 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


