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BOD 9)  Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Lívia 

Trellová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. otvoril bod 9) – schválenie 

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy 

inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. 

JUDr. Lívie Trellovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry 

ústavného práva a vyzval na podporu konania.  

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. 

JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil 

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

Trellová, PhD. splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné 

konanie) a vyzval na podporu konania. 

 

 Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 9) diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak dal o prednesenom  návrhu hlasovať v  tajnom hlasovaní ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali 

skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-

LINE hlasovania. 

 

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 39 

z toho: 

Za:             39 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

 

 



Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

inauguračnom konaní o udelenie titulu profesorka doc. JUDr. Lívii Trellovej, PhD. 

- Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.3.) schválenie  predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky: 

 

Predseda:  

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

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

 

Členovia:  

prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki 

Pracovisko: Univerzita Łódž, Fakulta práva a verejnej správy, Katedra ústavného práva, 

Łódž, Poľsko 

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

Pracovisko: Emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, 

Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. 

Pracovisko: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a 

regionální politiky, Opava, ČR 

 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Obecná samospráva z pohľadu ústavného práva 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

      predseda VR PraF UK 
 dekan fakulty 


