
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 21.09.2017. 

 

 

BOD 9) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického 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 

komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  JUDr. 

Rudolfa Kasinca, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a predstavil habilitanta. V 

krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že 

na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie 

vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  a požiadal 

o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy 

habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.  

Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 9 diskusiu. 

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

č. 9 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 7:  

 

Za:                37 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Hlasovania sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, 

CSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie po inauguračnej prednáške doc. JUDr. 

Márie Srebalovej, PhD. 

 

Návrh bol prijatý. 

  

 

Uznesenie č. 7:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Rudolfovi Kasincovi, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, tému 

habilitačnej prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie 

a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Členovia:  
   
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.  Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, 

  Právnická fakulta, Brno, ČR 

 



doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v    

                                                                       Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR                 

          

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.   Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, 

  Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  Justičný omyl a jeho druhy vo filmovom umení.  

Téma habilitačnej práce:  Občan verzus štátna moc: justičný omyl, 

občianska neposlušnosť, právo na odpor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 

 


