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Zápisnica z druhého zasadnutia inauguračnej komisie konaného on-line po 
inauguračnej prednáške na Vedeckej rade Právnickej fakulty, UPJŠ v Košiciach 

prostredníctvom aplikácie MS TEAMS pre neverejnú časť zasadnutia dňa 
26.apríla 2022 vo veci vymenúvacieho konania za profesora  

doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „Obchodné 
a finančné právo“. 

/SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  A NÁVRH NA VYMENOVANIE ZA  

PROFESORA/ 

Vo veci vymenúvacieho konania za profesora doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. 
(ďalej len „uchádzač“) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „Ob-
chodné a finančné právo“ sa konali dve zasadnutia inauguračnej komisie. 

Prvé zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo dňa 7.marca 2022 za prítomnosti 
všetkých členov inauguračnej komisie a pod vedením jej predsedu. Z tohto zasadnu-
tia je k dispozícii podrobný zápis, s ktorého obsahom vyjadrili súhlas svojim podpi-
som predseda i členovia inauguračnej komisie. Uvedený zápis bol v súvislosti 
s prípravou zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty, UPJŠ v Košiciach (ďalej len 
„Vedecká rada fakulty“) následne zaslaný aj oponentom.   

Druhé zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo dňa 26.apríla 2022 
v nadväznosti na závery zo zasadnutia inauguračnej komisie zo dňa 7.marca 2022. 
V tomto smere zápisnica z druhého zasadnutia inauguračnej komisie sa odvoláva na 
priebeh a závery zo zasadnutia inauguračnej komisie zo dňa 7.marca 2022 
a súčasne prevzala v nej použité skratky príslušných právnych predpisov 
a vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach. 

Na zasadnutí dňa 7.marca 2021 inauguračná komisia   

1. posúdila plnenie kritérií ustanovených pre získanie vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ za účelom 

2. vypracovania stanoviska pre Vedeckú radu fakulty o splnení alebo ne-
splnení kritérií a požiadaviek pre vymenovanie za profesora. 

Na záver svojho zasadnutia dňa 7.marca 2022 a na základe výsledkov hlasovania 
Inauguračná komisia jednomyseľne prijala záver, že „uchádzač o vedecko-
pedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. podmienky na získanie vedec-
ko-pedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že doc. JUDr. Mi-
roslav Štrkolec, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké, ale i osobnostné 
predpoklady, splnenie ktorých je potrebné pre získanie tohto titulu“. 

Vzhľadom na uvedené, inauguračná komisia odporučila pokračovať vo vymenú-
vacom konaní uchádzača a vykonať inauguračnú prednášku. 

xxx 

Druhé zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo v deň zasadnutia Vedeckej rady 
fakulty po inauguračnej prednáške uchádzača. Jeho programom bolo v zmysle vy-
hlášky č.246/2019 Z. z. a RR č.1/2021: 
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1.  odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača ako 
súčasti inauguračného konania. Téma inauguračnej prednášky, ktorú schválila 
Vedecká rada fakulty dňa 1.februára 2022 znela: „Virtuálne meny: právna 
podstata, regulačný rámec a zdaňovanie“; 

2. oboznámenie sa s oponentskými posudkami, návrhmi a závermi oponen-
tov obsiahnutých v oponentských posudkoch;   

3. vypracovanie návrhu inauguračnej komisie s odporúčaním pre Vedeckú 
radu fakulty schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania alebo neschváliť návrh na 
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a inau-
guračného konania.  

Druhé zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo on-line prostredníctvom apli-
kácie MS TEAMS. Okrem predsedu a členov inauguračnej komisie sa na ňom zú-
častnili aj oponenti v zložení, v akom boli schválení Vedeckou radou fakulty:     

1. Prof. JUDr. Marie  Karfíková, CSc., Právnická fakulta UK, Praha 

2. Dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 

3. Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Právnická fakulta UPJŠ, Košice 

 

Ad 1)  

Uchádzač predniesol inauguračnú prednášku na tému „Virtuálne meny: právna 
podstata, regulačný rámec a zdaňovanie“.  

V zmysle ustanovenia § 5 ods.9 vyhlášky č.246/2019 Z. z. má uchádzať inaugurač-
nou prednáškou preukázať najmä svoju pedagogickú spôsobilosť, predstaviť svoj 
celkový prínos v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a prínos 
svojich študentov k vývinu odboru habilitačného konania a inauguračného konania, 
ako aj vyjadriť pohľad na súčasný stav odboru habilitačného konania a inauguračné-
ho konania a jeho perspektívy. 

Z odborného pohľadu sa uchádzač v prednáške sústredil na nasledovné okruhy 
problémov, resp. otázok: 

1. základné kategórie a ich pojmové znaky: peniaze – mena – virtuálna mena – 
kryptoaktíva,   

2. virtuálne meny ako nový jav v práve, 
3. reakcia regulátorov a normotvorcov na využívanie virtuálnych mien 

v ekonomickom a sociálnom spoločenskom prostredí,  
4. právna podstata a regulácia virtuálnych mien v európskom a vnútroštátnom pro-

stredí (právno-odvetvový pohľad), 
5. virtuálne meny v oblasti priameho a nepriameho zdaňovania za súčasnej absen-

cie ich legálnej definície na daňové účely,    
6. budúcnosť virtuálnych mien vo finančnom práve a daňovom práve (revolúcia ale-

bo evolúcia v platobných vzťahoch?). 

Už aj z naznačeného okruhu problémov, na ktoré sa uchádzač vo svojej inaugurač-
nej prednáške sústredil vyplynulo, v zhode s názorom inauguračnej komisie, že 
právna teória, normotvorná a aplikačná prax stojí pred zásadnou výzvou, ktorej rie-
šenie nielen v rámci EÚ, ale v celosvetovom meradle v dlhodobom horizonte ovplyv-
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ní ekonomický, sociálny i politický život na Zemi. Realita je v súčasnosti taká, že od-
borníci z oblasti ekonómie, finančníctva, práva atď. väčšinou reagujú na nové impul-
zy, ktoré im každodenná prax prináša bez adekvátnej odozvy na strane zákonodar-
ných a výkonných orgánov verejnej moci. V tomto smere uchádzač zdôraznil, že prá-
vo prirodzene až s určitým časovým odstupom reaguje na už jestvujúce právne rele-
vantné skutočnosti a vzťahy, ktoré vzhľadom na ich dopady vyžadujú právnu regulá-
ciu. Ústavnými a zákonnými normami dané požiadavky legislatívneho procesu 
v spojení s princípom zákazu retroaktivity, potom pochopiteľne vedú k tomu, že nové, 
prípadne meniace sa spoločenské vzťahy, sa určitú dobu realizujú aj bez zodpoveda-
júcej právnej regulácie. 

Uchádzač venoval osobitnú pozornosť aj nevyhnutnosti modernizácie daňového prá-
va a finančného práva (osobitne menového práva a práva finančného trhu) vzhľadom 
na nové javy v ekonomike, a to za súčasného zabezpečenia prehľadnosti jeho práv-
nej úpravy a zvýšenia jeho efektívnosti. Venoval sa aj zmenám vybraných inštitútov 
týchto právnych odvetví, a osobitne zdôraznil myšlienku interdisciplinárneho prístupu 
právnej vedy k prednášanej problematike, najmä z oblasti práva finančného, práva 
daňového, práva obchodného ale aj trestného. Pozornosť uchádzač venoval aj pou-
žívaniu právnych pojmov, ktoré sa vo vymedzenom význame majú používať jednotne 
v tomto význame v celom právnom poriadku.     

Uchádzač vo svojej prednáške podčiarkol existenciu predovšetkým týchto problémov 
a nutnosť ich riešenia: 

- používanie právnych pojmov v zhode s právno-teoretickým prístupom na 
označenie nových javov v spoločnosti, osobitne v ekonomike, 

- vzťah virtuálnych mien k národným a nadnárodným menám, 

- precizácia postavenia virtuálnych mien v oblasti dane z príjmov a dane 
z pridanej hodnoty, ale aj ako potenciálneho zdroja pre vymáhanie daňových 
nedoplatkov.  

Z hľadiska legislatívnych požiadaviek, obsiahnutých vo vyhláške č.246/2019 Z. z. 
má uchádzač:  

 preukázať najmä svoju pedagogickú spôsobilosť,  

 predstaviť svoj celkový prínos v odbore habilitačného konania a inauguračné-
ho konania a prínos svojich študentov k vývinu odboru habilitačného konania 
a inauguračného konania, ako aj  

 vyjadriť pohľad na súčasný stav odboru habilitačného konania a inauguračné-
ho konania a jeho perspektívy. 

Podľa názoru inauguračnej komisie a oponentov uchádzač preukázal požadované 
pedagogické majstrovstvo a výborné rečnícke schopnosti, aké sa očakávajú od 
uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

Pokiaľ ide o celkový prínos uchádzača a prínos jeho študentov k vývinu odboru habi-
litačného konania a inauguračného konania, komisia a oponenti konštatujú, že uchá-
dzač svojou publikačnou činnosťou vytvoril vedeckú školu, ktorá nadväzuje na jeho 
publikované výstupy najmä v oblastiach zabezpečovacích inštitútov pri správe daní, 
daňových únikov a daňových podvodov, a napokon v oblasti finančno-právnej 
a daňovo-právnej regulácie nových javov v ekonomike. Najmä posledná spomenutá 
oblasť sa pod vplyvom osoby uchádzača výrazne prejavila aj vo vedecko-výskumnej 
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činnosti jeho doktorandov, ktorá bola zhmotnená v ich viacerých významných publi-
kačných výstupoch (monografia, vedecké práce vo významných časopisoch, domáce 
a zahraničné konferenčné výstupy). Pod vedením uchádzača jeho doktorandi získali 
významné ocenenia aj na medzinárodnej úrovni (napr. Cenu prorektorky Masaryko-
vej univerzity pre výskum a doktorandské štúdium za excelentné výsledky 
v doktorandskom štúdiu v akademickom roku 2020/2021, alebo 3. miesto 
v Československom kole ŠVOČ 2021 v kategórii študentov doktorandského štúdia).       

Čo sa týka pohľadu uchádzača na súčasný stav odboru habilitačného konania a 
inauguračného konania a jeho perspektívy, tieto vyjadril najmä vo vzťahu k plneniu 
základných funkcií odvetví finančného práva a daňového práva v aktuálne zložitých 
podmienkach daných deklarovaným zámerom zmien daňového mixu, digitálnou 
transformáciou ale aj následkami pandémie.   

 

Ad 2)  

V tomto bode inauguračná komisia spolu s oponentmi hodnotila splnenie podmie-
nok na základe predložených oponentských posudkov. Úvodom treba zdôrazniť, 
že všetky tri predložené oponentské posudky sú kladné a tvoria prílohu 
k inauguračnému spisu.  

Oponenti v zhode uviedli, že uchádzača poznajú od začiatkov jeho pôsobenia na fa-
kulte. Osobitne sa to týka prof. J. Husára, ktorý pôsobí na susednej katedre uchá-
dzača na Právnickej fakulte v Košiciach.   

Pedagogické schopnosti a vedeckú tvorivosť začal  uchádzač cielene rozvíjať  už  od 
počiatku svojho pôsobenia na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, keď sa ako asistent zahĺbil do skúmania aktuálnych problémov finanč-
ného a daňového práva.  

Všetci oponenti uviedli, že sa stretávajú s uchádzačom najmä pri rôznych odborných 
podujatiach v závislosti na odborový prístup k tematickému zameraniu, ako sú me-
dzinárodné konferencie a sympózia z finančného práva, daňového práva a obchod-
ného práva. Týka sa to napríklad konferencií v Bialystoku, Gdansku, Prahe, Brne, 
Olomouci, V. Tatrách atď. Dobre poznajú prácu uchádzača a dosiahnuté výsledky 
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, či vedeckej výchovy doktorandov. Výrazom 
uznania spolupráce a renomé uchádzača je napríklad podľa vyjadrenia prof. A. Jur-
kowskej-Zeidler aj skutočnosť, že sa v januári 2022 uchádzač stal členom Programo-
vej rady gdanského univerzitného centra pre právo miestnej samosprávy a miestnych 
financií. Toto Centrum je súčasťou Fakulty práva a správy Univerzity v Gdansku a 
vykonáva výskum v oblasti miestnych a verejných financií. 

Prof. A. Jurkowska-Zeidler zdôraznila aj to, že novou oblasťou spolupráce medzi ka-
tedrami v Gdaňsku a v Košiciach je medzinárodný vedecký časopis “Financial Law 
Review” (FLR) – medzinárodný vedecký časopis venovaný verejným financiám a fi-
nančnému právu vydávaný Gdanskou Univerzitou. FLR je indexovaný v renomova-
ných vedeckých databázach, ako je ERIH PLUS, Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), CEJSH, EBSCO a ďalšie. Uchádzač je členom redakčnej rady tohto vedec-
kého časopisu. 

Počas spoločnej vedeckej a organizačnej činnosti mala prof. A. Jurkowska-Zeidler 
možnosť zoznámiť sa s publikáciami a ďalšími vedeckými prácami uchádzača. Jeho 
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priateľská povaha, ochota učiť, zlepšovať sa a rozšíriť jeho kompetencie určite pod-
poruje odporúčanie pani profesorky vymenovať ho za profesora. 

Oponenti vyzdvihli pôsobenie uchádzača vo všetkých formách pedagogického pro-
cesu, aj ako predsedu / člena štátnicových a rigoróznych komisií, ale aj jeho podiel 
na zavedení nových jednotiek študijného programu popri tradičných povinných či po-
vinne voliteľných predmetov, na výučbe ktorých sa uchádzač podieľa. Týka sa to za-
vedenia nových predmetov, ako je Daňové právo EÚ, Teória finančného práva 
a daňového práva či Právo finančného trhu.   

Pokiaľ ide o oblasť vedeckého výskumu, oponenti konštatovali, že uchádzač sa kon-
tinuálne tematický venuje celej šírke otázok spadajúcich pod odvetvie finančného 
práva i daňového práva. Prejavilo sa to v bohatej publikačnej činnosti uchádzača, 
ktorej prehľad je súčasťou inauguračného spisu.    

Profesijný záber uchádzača podľa mienky oponentov siaha do mnohých oblastí ob-
chodného,  finančného a daňového práva. Dôležitým sa v tomto smere javí nutnosť 
upriamiť pozornosť najmä na tieto témy, vo vzťahu ku ktorým uchádzač prezentoval 
významné vedecké práce a prednášky. 

Prvou z tém je problematika zabezpečovacích inštitútov / bezpečnostných záruk pri 
správe daní, druhou problematika daňových únikov a daňových podvodov a treťou je 
zdaňovanie nových javov v ekonomike. Dôležité je to, že tieto témy spájajú doktrinál-
ne úvahy a právnu prax. Výskum v týchto oblastiach bol prezentovaný zo strany 
uchádzača celým radom vedeckých publikácií a vo väčšine prípadov bol predmetom 
výskumných grantov. Navyše sa jednalo o interdisciplinárny výskum, a to nielen z 
dôvodu rozdielnosti právnych a sektorových prístupov (daňové, obchodné i trestné 
právo) ale aj z dôvodu hľadania ekonomické a psychologických aspektov v prípade 
fenoménu daňových únikov. 

Aktuálne je objektom vedeckého záujmu uchádzača skúmanie problematiky zdaňo-
vania digitálnych služieb, produktov zdieľanej ekonomiky a virtuálnych platidiel 
a ďalších aktuálnych výziev pre daňové právo. Uvedená problematika pôsobí podľa 
oponentov veľmi odvážne a zaujímavo.  

Oponenti konštatovali, že uchádzač sa zúčastnil množstva vedeckých konferencií. 
Zaujme u neho miera skĺbenia jeho teoretickej erudície s právnou praxou, a to nielen 
s aplikačnou, ale i interpretačnou. Uchádzač nie je len akademický právny vedec, ale 
profesorskú ašpiráciu potvrdzuje i svojim záujmom o šírenie právnych vedomostí a 
znalostí a o prienik správnej aplikácie právnych predpisov do spoločenskej praxe.  

Vo svojich posudkoch oponenti zdôraznili, že uchádzač sa zaoberá finančným prá-
vom a daňovým právom, ktoré patria medzi dynamické odvetvia práva a ako také sú 
často predmetom novelizácií právnych predpisov, čo si zo strany samotného uchá-
dzača vyžaduje neustále štúdium a zdokonaľovanie sa v týchto odvetviach práva. 

Slovenská  právnická  komunita aj podľa názoru oponentov vníma uchádzača ako 
výraznú osobnosť  daňového  práva na Slovensku. Rozpracoval teóriu zabezpečova-
cích inštitútov pri správe daní,  ktorá na Slovensku predtým nebola rozpracovaná. 
Podieľal sa na spracovaní viacerých vysokoškolských učebníc z finančného práva, 
ktoré sú využívané nielen vysokoškolskými  študentmi  práva, ale aj právnikmi pôso-
biacimi vo finančnej sfére a daňovej správe. 

Oponenti za  ťažiskové dielo uchádzača považujú  monografiu   „Zabezpečovacie in-
štitúty pri správe daní“ (2017). V tomto diele, ktoré predstavuje výsledok cieleného  
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výskumu, uchádzač rozpracoval  teóriu  fungovania zabezpečovacích  inštitútov ako 
prostriedkov, „majúcich za cieľ splnenie daňových povinností“.  Výrazným pozitívom 
práce sú najmä kvalifikované konkrétne námety na úpravy de lege ferenda, ktoré sú 
sformulované v závere každej ucelenej časti. Námety (návrhy) de lege ferenda sú 
výsledkom starostlivého uvažovania autora o možných dopadoch a súvislostiach na-
vrhovaných úprav, napríklad o otázke či možno dosiahnuť vytýčený cieľ napríklad 
novou právnou úpravou zavádzajúcou nový inštitút, či modifikovať zmenou právnej 
úpravy existujúci inštitút, pričom nové (novelizované ) inštitúty začnú reálne „účinko-
vať“ až s určitým časovým odstupom po nadobudnutí právnej účinnosti alebo postačí 
využitie adekvátnych zabezpečovacích inštitútov, ktoré majú okamžitý účinok.  

Oponenti pozitívne poukázali aj na skutočnosť, že tvorivý výskumný potenciál 
i organizačné schopností uchádzača dokladuje  jeho participácia na riešení jedenás-
tich grantových projektov (z toho jedného zahraničného).  

V oblasti vedeckej výchovy sa žiada výrazne vyzdvihnúť podiel uchádzača na prípra-
ve a realizácii doktorandského štúdia na základe Dohody o medzinárodnej spolupráci 
pri realizácii doktorandského štúdia medzi Masarykovou univerzitou v Brne a UPJŠ v 
Košiciach. Prvým absolventom tohto štúdia sa stal v roku 2021 JUDr. Ladislav Hrab-
čák, PhD. Ph.D., na vedeckej výchove ktorého sa za UPJŠ v Košiciach podieľal prá-
ve uchádzač.  

Publikačná činnosť uchádzača je rozsiahla, so širokým tematickým záberom, prime-
rane početná a  najmä kvalitná. Uchádzač sa vyznačuje schopnosťou logicky štruktú-
rovať skúmaný (riešený) právny problém, zrozumiteľne ho prezentovať odbornej ve-
rejnosti a argumentmi podložiť prezentované názory. Odborný pohľad uchádzača v 
uvedenom kontexte je jasne viditeľný najmä v jeho príspevku k rozvoju súdnej judika-
túry: ako poradca Ústavného Súdu Slovenskej republiky (2008-2019), sa aktívne po-
dieľal na tvorbe mnohých rozhodnutí súdneho orgánu o ochrane ústavnosti. Prispel 
aj k tzv. komentárovej literatúre, to znamená príspevkom do vedeckého a odborného 
komentára o kľúčových prameňoch slovenského práva. Ako spoluautor sa v tomto 
smere podieľal na vypracovaní komentára k zákonu o Ústavnom súde Slovenskej 
republiky. 

Spoločný záver oponentov: 

Na základe vyššie uvedených hodnotení a skutočností (podrobne uvedené 
v posudkoch oponentov) oponenti dospeli k záveru, že uchádzač je významnou 
a uznávanou osobnosťou vo svojom odbore a spĺňa,  ba výrazne prekračuje všetky - 
zákonom o vysokých školách a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach - stanovené  
požiadavky na uchádzačov o titul vysokoškolského profesora. Vysoká kvalita peda-
gogickej  činnosti uchádzača, ako aj vysoká odborná úroveň a počet publikačných 
výstupov a ohlasy na tieto výstupy, a tiež dlhodobá a na vysokej úrovni realizovaná 
spolupráca s odbornou praxou jednoznačne napĺňajú štandardy kladené na nositeľa 
titulu vysokoškolského profesora.  

Uchádzač svojou pedagogickou,  vedeckovýskumnou, ale i organizačnou činnosťou 
výrazne prispieva k rozvoju vedeckého poznania finančného práva a daňového práva 
a tiež k poznávaniu  ich medziodborových súvislostí a väzieb. Svojim tvorivým zanie-
tením a osobným nasadením je garanciou kvality a rozvoja študijného programu. Za-
bezpečuje celú škálu pedagogických, výskumných a ďalších aktivít, ktoré sa podľa 
zvyklostí, ale i podľa právnych predpisov  u profesora predpokladajú a je teda de 
facto profesor.  
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Oponenti zodpovedne konštatujú, že uchádzač spĺňa všetky kritéria v konaní 
o menovanie za profesora a navrhujú, aby po splnení ďalších zákonných podmienok 
bol uchádzačovi priznaný vedecko-pedagogický titul „profesor“.    

Všetci traja oponenti kladne hodnotili výsledky práce, pedagogickú, vedeckú a inú 
odbornú činnosť uchádzača a všetci oponenti v závere svojich posudkov odporúčajú 
vymenovať uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „Obchodné a finančné právo“. 

 

Ad 3) 

Inauguračná komisia opätovne vyhodnotila plnenie podmienok pre získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor tak, ako ich ustanovuje ZaVŠ v § 76 ods.5 a 7 na zá-
klade kritérií na získanie titulu profesor a dokladov a dokumentov, ktoré predložil 
uchádzač. Pritom celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača, 
vrátane spätnej väzby od študentov a dodržiavania etických štandardov v oblasti in-
tegrity výskumu. Podrobne sa s týmito materiálmi inauguračná komisia oboznámila 
ešte na svojom zasadnutí dňa 7.marca 2022 (pozri zápisnicu zo zasadnutia inaugu-
račnej komisie dňa 7.marca 2022). Komisia v tomto smere upresňuje údaj zo zápis-
nice zo 7.marca 2022 (s.5) v tom zmysle, že vysokoškolská učebnica V. Babčák 
a kol.: Základy slovenského finančného práva, na vypracovaní ktorej sa uchádzač 
ako spoluautor podieľal, už bola vydaná a je k dispozícii študentom a ďalším záujem-
com.  

Inauguračná komisia odborne posúdila prednesenú inauguračnú prednášku a hodno-
tila aj splnenie podmienok na základe oponentských posudkov (pozri bod 1 a 2). 

Na základe vyhodnotenia plnenia podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 ZoVŠ, podľa kri-
térií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských 
posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky a celkového 
zhodnotenia pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača inauguračná komisia aj za 
účasti oponentov schválila tento návrh : 

„Inauguračná komisia podľa ust. § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania ve-
decko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor vo 
veci inauguračného konania doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. v odbore habilitač-
ného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo predkladá pred-
sedovi Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakul-
ty návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v 
odbore habilitačného a inauguračného konania Obchodné a finančné právo.“ 

 

V tajnom hlasovaní sa za tento návrh vyslovili: 

 

SÚHLASÍM s návrhom uznesenia: 7 

NESÚHLASÍM s návrhom uznesenia: 0  

ZDRŽIAVAM sa hlasovania: 0 
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Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – predseda .......................................................... 

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – člen komisie .......................................................... 

Prof. dr hab. Leonard Etel – člen komisie ..................................................................... 

Prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. – člen komisie .................................................... 

Prof. JUDr. Marie  Karfíková, CSc. – oponent................................................................ 

Dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG – oponent ........................................ 

Prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Právnická fakulta UPJŠ, Košice – oponent .................... 

 

V Košiciach dňa 26.apríla 2022 
 


