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VEC 
Rozhodnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty 
 
  

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej aj 
„VR PrávF UPJŠ“) podľa § 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 
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, prerokovala na svojom zasadnutí dňa 26.04. 2022 návrh habilitačnej komisie na 
udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ JUDr. Ing. Jaroslavovi Dolnému, PhD. 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo 
a tajným hlasovaním prijala nasledovné  

 
rozhodnutie: 

 
Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty podľa ust. 

§ 2 ods. 1 Vyhlášky 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 vo veci habilitačného konania  JUDr. Ing. Jaroslava 
Dolného, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné 
právo prerokovala návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu 
docent JUDr. Ing. Jaroslavovi Dolnému, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania Obchodné a finančné právo a rozhodla o jeho udelení uchádzačovi. 
 

Odôvodnenie: 
 

Na schválenie návrhu na udelenie titulu docent sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR PrávF UPJŠ (§ 2 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z.). 

Vážený pán 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
Rektor UPJŠ 
UPJŠ v Košiciach 
Šrobárova 2 
041 80  Košice 
 

 

 

 

 

 

 



 
Pri hlasovaní o návrhu na udelenie titulu docent JUDr. Ing. Jaroslavovi Dolnému, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo sa VR 
PrávF UPJŠ vyjadrila nasledovne: 
 
Počet členov VR PrávF UPJŠ oprávnených hlasovať: 30  
Počet odovzdaných hlasov: 27   
- z toho počet hlasov za návrh: 26  
- z toho počet hlasov proti návrhu: 1  
- z toho zdržal sa: 0   
- z toho počet neplatných hlasov: 0  
 
Návrh teda získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov VR PrávF UPJŠ. 
 

 
Poučenie: 

 
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vo 
veciach konania na udeľovanie titulov docent nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní.  
 

Rozhodnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej 
fakulty je preto právoplatné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom.  
 
         
 
 
 
       doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 
        dekan fakulty 
          predseda VR UPJŠ PrávF 
 
 


