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Pozvánka  na zasadnutie 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

 Právnickej fakulty 

dňa  16. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. 

AMFITEÁTER (stará budova, 2. poschodie),  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  

Šafárikovo nám. 6, Bratislava  

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov. 

 

2. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – inauguračná prednáška. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva 

a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

4. Doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach 

vo všetkých stupňoch štúdia. 

 

5. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, 

PhD., – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín 

štátu a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

6. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marián Giba,  PhD., – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 3.4.3. 

ústavné právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej 

prednášky a témy habilitačnej práce. 
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7. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Tibor Seman, PhD. – Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

a správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

8. Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

obdobie rokov 2017 – 2024.  

 

9. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Peter Molitoris, PhD., – 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra 

verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.4. správne právo – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

10. Začlenenie nového študijného predmetu „Právo informačných a komunikačných 

technológií a právo duševného vlastníctva“ v rámci rigorózneho konania (doplnenie 

predsedov a členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, predmetov 

rigoróznej skúšky). 

 

11. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marianna Novotná, PhD., – 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného 

práva, v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie návrhu na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent.  

 

12. Iné návrhy na schválenie: 

a) prestupy v doktorandských študijných programoch. 

b) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch, 

c) doplnenie predsedov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok 

 

13. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

14. Informácia dekana. 

 

15. Návrh na udelenie čestného titulu „ profesor emeritus“  (emeritný profesor)  prof. JUDr. 

Jozefovi Klimkovi, DrSc. 
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16. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent -  JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD., – 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra teórie štátu 

a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

17. Vymenúvacie konanie za profesorku – doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie návrhu na 

vymenovanie za profesorku.  

 

18. Rôzne.  

 

19. Záver. 

 

 

 

                                                                                    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                    predseda Vedeckej rady PraF UK         

                                                                             v.r.                                                 


