
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 12.11.2020. 

 

 

   BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Martin Husovec, PhD. – 

London School of Economics and Political Science, Department of Law, v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - 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 Husovcovi, PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne dal slovo prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, ktorý 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 medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) 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 doplnil, že je rád tomuto konaniu, ktoré bude prebiehať 

na fakulte. Svedčí to aj o tom, že Univerzita Komenského v Bratislave, tiež  Právnická fakulta 

majú vybudované svoje meno nielen v blízkom zahraničí, ale aj v západnej Európe. Habilitant 

je síce Slovák, ale už dlhšiu dobu pôsobí ako pedagóg na prestížnych zahraničných univerzitách 

(Tilburg Univesity, Holandsko; toho času- London School  of Economics and Political Science, 

Veľká Británia).    

Objasnil aj dôvod návrhu štyroch oponentov v tomto konaní (v zmysle právnych 

predpisov postačujú traja oponenti).  Jedným z oponentov je prof. Branislav Hazucha, LL.M., 

MJur., Dr.jur., LL.D.  Slovák,  pôsobiaci na zahraničnej univerzite -  Hokkaido university, 

Graduate School of Law, Sapporo, Hokkaido, Japonsko. Nakoľko  mu nebol udelený vedecko-

pedagogický titul „profesor“  v zmysle ekvivalentnom pre udeľovanie týchto titulov na 

Slovensku, bol doplnený návrh na oponentov o ďalšieho oponeta. 

 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a 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. 5:   

 

Za:                37 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (z neodkladných pracovných 

povinností sa odhlásil z ďalšieho zasadnutia VR PraF UK).  

Nehlasovali: 5 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 5:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Martinovi Husovcovi,  PhD. -  

London School of Economics and Political Science, Department of Law, v dbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  

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

 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. 

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

 

Oponenti:  

doc. JUDr. Radim Polčák, PhD.   

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

              

prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D., MJur.  

Pracovisko: Hokkaido university,  Graduate School of Law, Sapporo, Hokkaido, Japonsko 

 

prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

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

 

 

 



Téma habilitačnej prednášky:   

Medzinárodné právo a technický pokrok. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií. 

                                                                                              

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


