
Výpis z uznesení z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zo dňa 25.04.2016 

Vymenúvacie konanie za profesora 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 
 

BOD  2) Vymenúvacie konanie za profesora – doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v odbore 3.4.11. 

občianske právo – schválenie inauguračnej komisie, oponentov a  témy inauguračnej  

prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 2 - návrh na schválenie členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky vo vymenúvacom konaní za profesora doc. Mareka 

Števčeka, PhD. v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, 

CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil 

uchádzača.  V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a 

konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov uchádzač spĺňa všetky kritériá pre 

vymenúvacie konanie za profesora a  predniesol návrh témy inauguračnej prednášky, návrh  na 

predsedu a členov inauguračnej komisie a na oponentov.  

Zároveň informoval, že toto vymenúvacie konanie za profesora bude prebiehať 

v súlade s „novými“ „Kritériami Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedeckopedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 

12.04.2016 a žiadosť doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. bola podaná dňa 13.04.2016, kedy 

bolo konanie aj začaté.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 2 diskusiu. Do diskusie  sa  nikto 

neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 2 a dal o ňom 

hlasovať. 

      

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:           34 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 2 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválila  vo 

vymenúvacom konaní za profesora inauguračnú komisiu, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v  odbore 3.4.11. občianske právo: 

 

Predseda:   



prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.  Pracovisko: Univerzita Palackého 

v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

Členovia:  

 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.        Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, 

Právnická fakulta, ČR 

 

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  Pracovisko: Vysoká škola finanční 

a správní, z.ú., Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.              Pracovisko: Slovenská akadémia vied,          

                                                                                  Ústav štátu a práva, SR 

Oponenti:                                                               

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  Pracovisko: Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, SR                                                                        

 

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.      

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, SR 

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.         Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR 

                                                                        

Téma inauguračnej prednášky:  

„Princípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí“. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                            predseda VR PraF UK    


