
Výpis z uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave 

zo dňa 18.05.2015 – JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

 

 

2b)  Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie titulu docent – JUDr. Michal 

Ďuriš, PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave,  v odbore 3.4.10. obchodné a finančné 

právo. 
 

     Predseda VR PraF UK otvoril podbod 2b -  návrh na začatie habilitačného konania JUDr. 

Michala Ďuriša, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. JUDr. 

Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol 

návrh. Predstavil habilitanta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou  a ďalšou 

vedeckou činnosťou a  konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant 

spĺňa všetky  kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.10. 

obchodné a finančné právo. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, habilitačnej 

práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a na oponentov. 

     Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému podbodu diskusiu. Do diskusie sa 

zapojil  prodekan doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý podporil žiadosť habilitanta o 

začatie habilitačného konania. 

     K uvedenému bodu sa  do diskusie už nik neprihlásil  a tak dal predseda VR PraF UK o 

ňom hlasovať. 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlasov 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č. 4:   

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh 

na začatie habilitačného konania – JUDr. Michala Ďuriša, PhD. – Právnická fakulta 

UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, tému habilitačnej 

prednášky a habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

P r e d s e d a :  

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.   Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,  

Právnická fakulta  

 

 



Členovia:  

doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.             Pracovisko: Slovenská advokátska komora  

 

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.  Slovenská akadémia vied, Bratislava 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.  Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

                                                                       Fakulta práva 

   

prof. JUDr. Karel Marek, CSc.  Pracovisko: AKADEMIE STING, o.p.s., Brno, ČR 

 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.   Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

                                                                       Právnická fakulta 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Právna úprava záväzkov v medzinárodnom obchode. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Voľba práva pre zmluvy v medzinárodnom obchode. 

 

                                                                                                          doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                                      predseda VR PraF 

 

 

 

 

 

 

 


