
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, zo dňa 09.02.2017. 

 

 

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

Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra občianskeho práva,  v odbore 3.4.11. občianske právo – schválenie 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. 

Alexandry Kotrecovej, PhD., LL.M. v odbore 3.4.11. občianske právo a dal slovo prof. JUDr. 

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

návrh a 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 

3.4.11. občianske právo a požiadal o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej 

prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a 

na oponentov.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu. Do diskusie  sa prihlásila prof. 

JUDr. Svetlana Ficová, CSc., ktorá taktiež požiadala o podporu konania a uviedla, že 

habilitantku pozná už niekoľko rokov ako aktívne činnú v publikačnej činnosti a ocenila 

aj jej pedagogickú činnosť, jej aktivitu a šikovnosť.  

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril 

rokovanie o bode č. 5 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

(Na hlasovaní sa zúčastnila aj prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ktorá prišla na zasadnutie 

tesne pred hlasovaním o tomto bode a preto sa aj zdržala hlasovania.) 

 

 

 



Uznesenie č. 4:  

 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Alexandre Kotrecovej, 

PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v  odbore 3.4.11. občianske právo, tému habilitačnej prednášky, 

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

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 

mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

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

              

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

Oponenti: 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.  

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

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

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

 

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.  

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

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Čas na pomedzí občianskeho práva hmotného a procesného.  

 

Téma habilitačnej práce:  

Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese. 

 

                                                                                                doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 

 

 

 

 


