
Výpis z uznesení z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zo dňa 25.04.2016 

Habilitačné konanie o udelenie titulu docent 

Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
 

 

BOD 4) Habilitačné konanie – Mgr. Ján Škrobák, PhD. – Univerzita Komenského 

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

3.4.4. správne právo -  schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce.   

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  Mgr. 

Jána Škrobáka, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a 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 3.4.4. správne právo. Ďalej predniesol 

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

habilitačnej komisie a na oponentov.  

Zároveň informoval, že toto habilitačné konanie o udelenie titulu docent bude 

prebiehať v súlade so „starými“ „Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli účinné od 

01.04.2014 a žiadosť Mgr. Jána Škrobáka, PhD. bola podaná dňa 08.04.2016, kedy bolo 

konanie aj začaté (teda v čase platnosti a účinnosti starých „kritérií fakulty“, nové nadobudli 

účinnosť dňa 12.04.2016).  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie  sa  nikto 

neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 4 a dal o ňom 

hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                35 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

  

Uznesenie č. 4:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní – Mgr. Jána Škrobáka, PhD. – Právnická fakulta UK 

v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4. správne 

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

habilitačnej komisie a oponentov: 



 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.  Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, 

Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Fakulta verejnej správy, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.   Pracovisko: Vysoká škola ekonómie a 

manažmentu verejnej správy v Bratislave, SR 

 

doc. JUDr. Martin  Kopecký, CSc.  Pracovisko: Západočeská univerzita v Plzni, 

Fakulta právnická, ČR 

 

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, SR 

   

Téma habilitačnej prednášky:  

„Zneužívanie verejných subjektívnych práv spravovanými subjektmi ako aktuálny problém verejnej 

správy“. 

 

Téma habilitačnej práce:  

„Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní“. 

   

 

 

 

                                                                                         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF UK    

 


