
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 15.06.2017. 

 

 

BOD 4) Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho 

a environmentálneho práva, v odbore 3.4.4 správne právo – schválenie členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 – schválenie členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. JUDr. 

Máriu Srebalovú, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry 

správneho a environmentálneho práva a následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti 

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

Mária Srebalová, PhD., splnila všetky kritériá pre vymenúvacie konanie za profesorku 

a požiadal prítomných o podporu vymenúvacieho konania vzhľadom na jej pedagogickú 

a vedeckú činnosť na fakulte a katedre, nakoľko ju pozná už dlhšiu dobu a ide o vysokoškolskú 

učiteľku obľúbenú u študentov a kolegov. 

Predseda VR PraF UK taktiež požiadal prítomných o podporu tohto konania a otvoril 

k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie  sa prihlásil prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., ktorý podporil 

konanie, spolupracoval s inaugurantkou v rámci projektu VEGA, vyzdvihol jej  pedagogickú 

a vedeckú činnosť a osobnostné predpoklady. Ďalej sa do diskusie prihlásil JUDr. Marián Giba, 

PhD.,  

ktorý podporil konanie, nakoľko je inaugurantka odborne, aj ľudsky zrelá, aby sa uchádzala o  

vymenúvacie konanie za profesorku, pozná dobre inaugurantku, pretože sa s ňou podieľal na 

mnohých skúšobných a publikačných procesoch a to aj v rámci odboru ústavné právo. 

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

o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 7: 

 

Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas (inaugurantka  - doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.) 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 7 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  

komisiu, oponentov a tému inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za 

profesorku - doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva, v  odbore 3.4.2. 

správne právo: 

 

Predseda:   

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

Bratislave, Právnická fakulta, SR 



Členovia:  

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.  Pracovisko: Univerzita Palackého v 

Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej 

správy, SR 

 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.        Pracovisko: Slovenská akadémia vied, 

Ústav štátu a práva, SR 

                          

Oponenti:                                                               

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

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 

SR 

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  Pracovisko: Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta, SR                                                                       

 

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

Právnická fakulta, ČR   

                                                              

 

Téma inauguračnej prednášky:  Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní.  

 

 

 

 

                                                                                                doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 

 


