
Výpis z uznesení vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, zo dňa 09.02.2017. 

 

 

B O D  7 )  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent - JUDr. 

Mgr. Martin Turčan, 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 zmenu člena komisie.  

 

      Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 -  schválenie zmeny člena komisie v habilitačním 

konaní o udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD a informoval 

prítomných, že na zasadnutí VR PraF UK dňa 03.11.2016 bola v tomto konaní schválená 

habilitačná komisia, oponenti, téma habilitačnej prednášky a téma habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

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

 

Členovia:  

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.  

Pracovisko: významný odborník , emeritný pracovník Filozofického ústavu Slovenskej  

akadémie vied 

 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.  

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.  

Pracovisko: významná odborníčka v odbore teória a dejiny štátu a práva                

           

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

Pracovisko: významný odborník, emeritný podpredseda Ústavného súdu Českej republiky 

 

Téma habilitačnej prednášky: 

Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška.  

Téma habilitačnej práce:  

Metódy argumentácie v práve. 

 

            Následne predseda VR PraF UK vymenoval členov komisie a oponentov.  

  Vymenovaný člen komisie, prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., písomne doručil dňa 

08.02.2017 (s účinnosťou od 09.02.2017) vzdanie sa členstva v habilitačnej komisii 

z dôvodu, že je od 01.02.2017 v pracovnom pomere s Právnickou fakultou Univerzity 

Komenského v Bratislave, čo je v konflikte s požiadavkami kladenými na zloženie habilitačnej 

komisie v zmysle príslušných predpisov upravujúcich habilitačné konanie na pôde Univerzity 



Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (najviac jeden člen komisie a najviac jeden 

oponent môžu byť zamestnancom UK, fakulty alebo inej súčasti UK). 

  Z uvedeného dôvodu je potrebné v habilitačnom konaní vymenovať nového člena 

habilitačnej komisie, na základe jeho schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte. 

Následne predseda VR PraF UK predniesol návrh nového člena komisie a otvoril 

k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal o tomto bode programu 

hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 6:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Martinovi 

Turčanovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

teórie práva a sociálnych vied, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva nového člena 

habilitačnej komisie:  

 

Pôvodný člen komisie: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Nový člen komisie:  doc. JUDr. Imrich Kanárik, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Ústav teórie práva 

Gustava Radbrucha, Košice, SR. 

 

 

 

 

 

                                                                           doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                   predseda VR PraF UK 

                                                                                         dekan fakulty 


