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BOD 6 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Daňko, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných 

technológií a práva duševného vlastníctva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu 

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

a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej 

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

habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. 

Martinovi Daňkovi,    PhD., v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). Následne dal slovo prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, 

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 občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) a podporil konanie. Ďalej 

predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 6 

diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie 

o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 5:   

 

Za:                36 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., ktorí sa 

zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.  

 

Spolu v tom čase prítomných členov VR PraF UK na zasadnutí: 36.  

  

Uznesenie č. 5:   

 



Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Matinovi Daňkovi, PhD.  -  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav práva informačných 

technológií a práva duševného vlastníctva, v dbore občianske právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 
    
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.  

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.   

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Práva k cudzím nehnuteľnostiam pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných 

sietí.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Obmedzenie vlastníckeho práva pri zriaďovaní a prevádzke elektronických komunikačných 

sietí. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


