
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 04.10.2018 
 

 

BOD 5)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Radovan Blažek, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore 3.4.7. trestné právo – schválenie 

členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej 

práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

Radovana Blažeka, PhD., v odbore 3.4.7. trestné právo. Následne dal slovo prof. JUDr. 

Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý 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 3.4.7. trestné právo a podporil 

konanie. 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. 5 diskusiu. 

 

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

č. 5 a dal o ňom hlasovať. 

 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

 

Uznesenie č. 4:  
 

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

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

Radovanovi Blažekovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, v  odbore 3.4.7. trestné právo, 

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

komisie a oponentov: 

 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

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

 

 



Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.    

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

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.  

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

       

Oponenti: 

plk. prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD. 

Pracovisko: Akadémia Policajného zboru, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   

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

 

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Trestné činy spáchané so zbraňou a v súvislosti so zbraňami. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


