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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania 

o udelenie titulu profesor doc. Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD. 
ktoré sa uskutočnilo dňa 8. 11. 2022 o 15.00 hod. 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 
 

– preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na PraF UK 
v Bratislave 

 
Zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo 8. 11. 2022 od 15.00 hod. prostredníctvom 

aplikácie MS Teams. Zasadnutie otvoril predseda inauguračnej komisie profesor Miroslav 
Lysý. Zasadnutie komisie ako aj celé vymenúvacie konanie sa koná na základe týchto 
predpisov: 

Zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor 

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 

článok 13 ods. 2 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014 – Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 16/2013: Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent 
a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení 
dodatku č. 1, ktorý bol schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 
len „Zásady habilitačného a vymenúvacie konania“). 
 

Členov inauguračnej komisie a oponentov na základe uznesenia Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 6. 10. 2022, vymenoval 
predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní o udelenie titulu 
profesor doc. Mgr. et Mgr. Ondrejovi Podolcovi, PhD., v odbore teória a dejiny štátu a práva 
(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2) 
v nasledovnom zložení: 
 
Predseda: 
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia: 
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  
prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc. 
významný odborník z oblasti dejín štátu a práva 
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Oponenti: 
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 
Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 
JUDr. Eduard Barány, DrSc. 
Pracovisko: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Bratislava, SR 
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR  
 

Súčasne Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
schválila na svojom zasadnutí zo dňa 6. 10. 2022 navrhnutú tému inauguračnej prednášky 
s názvom: „Trojjediná ústava ČSSR (genéza a podoby štátoprávnej idey na sklonku 
komunistického režimu).“ 
 

Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej 
ukladá vyššie citovaný vnútorný predpis Zásady habilitačného a vymenúvacieho konania, a to: 
 
1) Preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na Právnickej fakulte 

UK v Bratislave (Čl. 13 ods. 2 Zásad habilitačného a vymenúvacieho konania). 
2) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií Právnickej fakulty UK pre 
vymenovanie uchádzača za profesora (Čl. 20 ods. 1 Zásad habilitačného 
a vymenúvacieho konania). 

 

K BODU 1)  
 
Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania vychádzala 
z dvoch záväzných vnútorných predpisov: 
- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 
v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 4. 2014 a 

- z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 3. 3. 2016 a nadobudli 
platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 
11. 4. 2016 a účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti, 12. 4. 2016 (ďalej len „Kritériá 
Právnickej fakulty UK“). 

 
Na základe takto stanovených kritérií posudzovala inauguračná komisia na svojom zasadnutí 
ich splnenie u docenta Ondreja Podolca. Týmito kritériami sú: 

a) pedagogická prax 
b) publikačná činnosť 
c) ohlasy na publikačnú činnosť 
d) vedecká škola 
e) riešenie grantových úloh 
f) posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 
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Pri posudzovaní, či uchádzač splnil Kritériá Právnickej fakulty UK vychádzala inauguračná 
komisia z podkladov, ktoré boli prílohami žiadosti o vymenovanie za profesora docenta 
Ondreja Podolca. 
 

K bodu a) pedagogická prax: 
 

Podľa čl. 6 Kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač o získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor musí pedagogicky pôsobiť v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších prepisov v rozsahu 50 % normatívom daného času kontaktnej 
výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo 
v príbuznom študijnom odbore. 

Z predloženého potvrdenia o dĺžke pracovného pomeru zo dňa 17. 8. 2022 
a potvrdenia o prehľade priamej výučby z 22. 8. 2022 vyplývajú tieto skutočnosti: docent 
Ondrej Podolec je zamestnaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte od 
3. 4. 2006. Od tohto dátumu až do 28. 2. 2015 pôsobil na pracovnom mieste odborného 
asistenta na Katedre právnych dejín. Od 28. 2. 2015 do 6. 6. 2019 pôsobil na pracovnom 
mieste na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky v rozsahu 100% ustanoveného 
týždenného pracovného času. Od 7. 6. 2019 do súčasnosti pôsobí na pracovnom a funkčnom 
mieste docenta na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky v rozsahu 100 % 
ustanoveného týždenného pracovného času. 

V rámci priamej výučby zabezpečoval inaugurant ako docent na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte výučbu nasledovných predmetov:  
- Najväčšie procesy v Československu 
- Trestné právo ako nástroj perzekúcií 
- Teória práva 
- Teória práva 2 
- Inscenácia politického procesu z rokov 1948 – 1989 
- Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí 
- Rasové zákonodarstvo na Slovensku 
- Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku 
- Trestné právo ako nástroj perzekúcií 
- Právo a literatúra 
- Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska 
- Inscenácia politického procesu z rokov 1948 – 1989 
- Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí 
- Trestné zákonníky 19. a 20. storočia 

Išlo o predmety vyučované v rámci bakalárskeho študijného programu právo, 
magisterského študijného programu právo, bakalárskeho študijného programu ekonómia 
a právo a doktorandského študijného programu teória a dejiny štátu a práva. Potvrdenie 
o prehľade priamej výučby ukazuje, že vo všetkých semestroch od akademického roka 
2019/2020 (odkedy inaugurant pôsobil ako docent) presiahol požadované Kritérium 
právnickej fakulty pedagogického pôsobenia v rozsahu najmenej 50 % normatívom daného 
času kontaktnej výučby v priebehu troch rokov od získania titulu docent v študijnom odbore 
právo. Formami výučby boli prednášky i semináre. 

Potvrdenie o výučbe je v prílohe inaugurantovej žiadosti o vymenovanie za profesora 
ako dokument „Prehľad priamej výučby“ zo dňa 22. 8. 2022. 
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K bodu b) publikačná činnosť: 
 
Podľa čl. 7 Kritérií Právnickej fakulty UK musí uchádzač splniť nasledovné minimálne 

požiadavky na publikačnú činnosť: 
i) Autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydanej v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje 
vedecký prínos v odbore: 
 
Uchádzač toto kritérium splnil predložením dvoch monografií v kategórii AAB: 
1. Medzi kontinuitou a diskontinuitou... : politický systém Slovenskej 

republiky 1939 – 1945. - 1. vyd. - Bratislava : Atticum, 2014. 
2. Prvý slovenský parlament : snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna 

činnosť. - 1. vyd. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017. 
 

ii) autorstvo buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených 
v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) 
v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) 
a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, 
AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo 
zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých 
monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem 
vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú 
vedeckú prácu, alebo 2) jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej 
v karentovanom časopise alebo dvoch vedeckých prác v zahraničných alebo 
domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených 
v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) 
v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) 
a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, 
AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo 
zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých 
monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem 
vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú 
vedeckú prácu; 
 
Uchádzač toto kritérium splnil autorstvom 77 pôvodných vedeckých prác 
uverejnených v periodikách, z ktorých 13 bolo publikovaných v zahraničí. Tieto 
výstupy sú doložené v Zozname publikačnej činnosti docenta Ondreja Podolca 
zo 17. 8. 2022. Obzvlášť významné je, že inaugurant je autorom aj štúdie 
publikovanej v domácom karentovanom časopise. 
 

iii) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) 
alebo dvoch skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný 
rozsah strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória 
EPC: ACA, ACB), kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: 
ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach a učebných 
textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH 
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Uchádzač toto kritérium splnil autorstvom skrípt v kategórii BCI „Pramene 
k vývoju pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku“, 
s rozsahom 334 strán.  
Okrem týchto skrípt inaugurant je tiež autorom troch kapitol v učebnici 
Slovenské právne dejiny II v súhrnnom rozsahu 3,88 AH. Tieto výstupy sú 
rovnako doložené v inaugurantovom zozname publikačnej činnosti. 
 

iv) z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa čl. 7 Kritérií Právnickej 
fakulty UK sa požadujú aj tri vedecké publikácie kategórie atribútu výstupov A 
Akreditačnej komisie. 
 
Uchádzač toto kritérium splnil, a to publikáciami svojich monografií (porovnaj 
bod i) a publikáciami svojho vedeckého článku publikovaného v domácom 
karentovanom časopise. Tieto práce sú dokladované v zozname publikačnej 
činnosti pod číslami AAB01, AAB02 a ADD01. 
 

K bodu c) ohlasy na publikačnú činnosť: 

 
Podľa čl. 8 Kritérií Právnickej fakulty UK je na splnenie tohto kritéria potrebné 

dosiahnuť najmenej 35 citácii (z toho aspoň 5 zahraničných) uchádzačových vedeckých 
a odborných diel. 

 
Uchádzač toto kritérium splnil. Spolu má zaevidovaných 236 ohlasov, z čoho je 227 

citácií (v zahraničí 65) a spolu 9 recenzií (v zahraničí 1). Údaje o ohlasoch sú dokladované 
v inaugurantovom Zozname publikačnej činnosti. 

 

K bodu d) vedecká škola: 

 
Podľa čl. 9 Kritérií Právnickej fakulty UK je na splnenie tohto kritéria potrebné, aby 

uchádzač vychoval minimálne jedného doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). 
Zároveň uchádzač školí aspoň jedného doktoranda v danom, alebo príbuznom odbore, ktorý 
má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 
Uchádzač toto kritérium splnil. Vychoval jedného doktoranda s udeleným titulom 

PhD. a školí jedného doktoranda, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. Údaje 
o doktorandoch sú dokladované v Potvrdení o vedeckej škole zo dňa 19. 8. 2022. 

 

K bodu e) riešenie grantových úloh: 

 
Podľa čl. 10 Kritérií Právnickej fakulty UK je na splnenie tohto kritéria potrebné, aby 

uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne: 
a) dvoch ukončených grantových úloh alebo 
b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 
c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 
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Uchádzač toto kritérium splnil. Spolu sa v minulosti podieľal a podieľa na desiatich 
grantových úlohách, z ktorých vydokladoval pre účely vymenúvacieho konania tri ukončené 
a jeden prebiehajúci grantový projekt. Údaje o grantových úlohách sú dokladované ako 
príloha k žiadosti inauguranta o vymenovanie za profesora s názvom Zoznam ukončených 
vedeckovýskumných úloh a projektov a správ o nich. 

 

K bodu f) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor: 

 
Podľa čl. 11 Kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač o získanie titulu profesor predloží 

zoznam mien najmenej piatich významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných 
štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. Zároveň 
s takto predloženým návrhom uchádzač priloží, v anglickom jazyku, resumé svojich 
najvýznamnejších vedeckých publikácií. Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) 
oslovuje, so žiadosťou o posúdenie, rektor UK, pričom pri ich výbere vychádza z návrhu 
fakulty. 

 

Záver: 
 

Uchádzač splnil kritériá vymenúvacieho konania na Univerzite Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa platnej úpravy „Kritériá Právnickej fakulty UK na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu ‚docent’ a kritériá na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu ‚profesor’.“ 
 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom 
rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 
 
 

K BODU 2)  
 
Stanovisko inauguračnej komisie k splneniu alebo nesplneniu kritérií pre vymenovanie 
uchádzača za profesora. 
 
Inauguračná komisia na svojom zasadnutí svoje stanovisko k splneniu alebo nesplneniu 
kritérií formulovala na základe: 

A. zoznamu podkladov, ktoré tvorili prílohu žiadosti inauguranta o vymenovanie za 
profesora 

B. vyjadrenia sa ku kvalite týchto podkladov a ich hodnovernosti 
a následne 

C. analyzovala naplnenie fakultných kritérií 
 

ad A) Zoznam podkladov 
Inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe nasledovných podkladov 
(v zmysle čl. 11 ods. 2 Zásad habilitačného a vymenúvacieho konania v znení dodatku č. 1, 
ktorý bol schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave): 
 

(1) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe 
vyhlášky č. 246/2019 Z. z., resp. vnútorného predpisu UK č. 7/2014), 
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(2) osvedčených kópií dokladov: 
- dva diplomy o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa získaní akademického 

titulu: Mgr.; 
- diplom o udelení vedecko-pedagogickej hodnosti PhD. 
- dekrét o udelení vedeckopedagogického titulu docent. 

(3) potvrdení o vykonaní pedagogickej praxe na Univerzite Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulte zo dňa 22. 8. 2022 

(4) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore teória 
a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 
pôvodný študijný odbor 3.4.2) s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom 
z databázy publikácií a citácií Univerzity Komenského v Bratislave; v zozname 
uchádzač vyznačil 5 prác, ako aj 5 ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie; 
odovzdal ho v písomnej forme ako aj na elektronickom médiu, 

(5) stručnej a výstižnej charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov, 
vypracovanej a podpísanej uchádzačom, v ktorej sa uchádzač vyjadril aj ku 
všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov označil ako 
najvýznamnejšie, 

(6) súboru všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých 
(umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa čl. 
11 ods. 2 písm.f) vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014. Každá súčasť 
súboru je označená identifikačným kódom podľa zoznamu publikačnej činnosti 
(viď bod 4), ktorá je výpisom z databázy publikácií a citácií Univerzity Komenského 
v Bratislave, 

(7) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo umeleckých prác, 
učebníc, učebných textov a  

(8) dokladov o vlastnej vedeckej škole (potvrdenie o školení zo dňa 19. 8. 2022 
podpísané doc. Dr. iur. Angelikou Mašurovou, MLE, prodekankou právnickej 
fakulty UK). 

 

ad B) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  
 
Inauguračná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky sú 
vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 
 
Podklady, vypracované osobne uchádzačom, sú ním vlastnoručne podpísané (životopis, 
charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov). Správnosť údajov v Potvrdení 
o vykonaní pedagogickej praxe na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte zo 
dňa 22. 8. 2022 je potvrdené prof. Mgr. Miroslavom Lysým, PhD., vedúcim Katedry právnych 
dejín a právnej komparatistiky Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými 
záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej databázy (UK 
v Bratislave) publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali členovia 
inauguračnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov 
uvedených v zozname publikačnej činnosti. Inauguračná komisia po tomto overení 
konštatuje, že kategorizácia publikácií je vykonaná správne, v súlade s príslušnou vyhláškou 
ministerstva o evidencii a registrácii publikačnej činnosti. 
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Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatovala, že predložené podklady a uskutočnená 
kategorizácia publikácií sú kvalitné a hodnoverné. 
 

ad C) Analýza naplnenia fakultných kritérií  
 
Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim fakultné 
kritériá, sú Kritériá Právnickej fakulty UK, ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 3. 3. 2016 a nadobudli platnosť dňom ich 
schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 4. 2016 a účinnosť 
dňom po nadobudnutí platnosti (12. 4. 2016). Inauguračná komisia pri prerokovaní bodu 1 na 
svojom zasadnutí skonštatovala, že všetky fakultné kritériá požadované na získanie titulu 
profesor boli naplnené nielen z hľadiska početnosti, ale aj ich kvality. Docent Ondrej Podolec 
je kvalitným pedagógom i odborníkom v odbore teória a dejiny štátu a práva. Viaceré 
z fakultných kritérií nielen napĺňa, ale aj významne prekračuje. 
 
ZÁVER O SPLNENÍ KRITÉRIÍ 
 
Stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 
 
Uchádzač splnil kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 
 
Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom rozsahu, vo 
všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia prijala záver, že uchádzač 
o vedeckopedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. podmienky na získanie 
vedeckopedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že uchádzač doc. 
Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné 
kritériá podmieňujúce jeho získanie. 
 

Vzhľadom na to inauguračná komisia 
odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní 

a vykonať inauguračnú prednášku. 
 
 
 
Predseda: 
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.      ...............................................    
 
Členovia: 
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.     ................................................. 
 
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.   ................................................. 
 
prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc.   .................................................  
 
 
V Bratislave 8. 11. 2022 


