
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 14.05.2020. 

 

 

 

BOD 9 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jana Duračinská, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu 

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

a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) - 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 

JUDr. Jane Duračinskej, PhD. v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Následne dal slovo prof. 

JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť,  ktorý 

predstavil habilitantku. V krátkosti oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou 

činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa 

všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) 

a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

Následne predseda VR PraF UK  vyzval na podporu konania. Uviedol, že uchádzačka 

je stabilnou členkou fakulty, vykonala obrovský kus práce ako prodekanka pre zahraničné 

vzťahy a v súčasnosti vykonáva zodpovedne svoju prácu v pozícii prorektorky Univerzity 

Komenského v Bratislave.   

 

Predseda VR PraF UK  otvoril k bodu č. 9 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 9 a dal o ňom hlasovať. 

(Hlasovalo sa za sebou o bode č. 8 a o bode č.9.) 

 

Hlasovanie č. 9:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

Nehlasovala: habilitantka – JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

 

 



Uznesenie č. 9:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Jane Duračinskej, PhD., -  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – 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: 

prof. JUDr. Jozef Bejček, CSc. 

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

    

prof. JUDr. Ján Husár, CSc. 

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Milan Ďurica, CSc.   

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

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Skupiny spoločností v slovenskom obchodnom práve v porovnaní s rakúskou právnou úpravou 

koncernu. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností. 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


