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10) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického 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 komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, 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. 10 diskusiu. 

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

č. 10 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 8:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

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 jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 8:  
 

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

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

iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, 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, 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: 

o.univ.-prof. DDr. DDr. h.c. Johannes Michael Rainer 

Pracovisko: Paris Lodron Univerzita v Salzburgu, Právnická fakulta, Salzburg, Rakúsko                   

       

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

doc. PaeDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR             

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Koncepcia zodpovednosti kupujúceho za náhodné zničenie alebo poškodenie veci v rímskom 

emptio-venditio.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 

 


