
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 25.02.2021. 

 

 

Bod 7) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  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 7) - 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. Hane Kováčikovej, 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 vedu  a rozvoj, ktorý predstavil habilitantku, 

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 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.  

 

Potom predseda VR PraF UK vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 7 

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

o bode č. 7 a dal o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 4:   

 

Za:                36 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Nehlasoval: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí inauguračnej 

komisie po inauguračnej prednáške.  

Nehlasovali: 4 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 4:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Hane Kováčikovej, PhD.  -  



Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 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: 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 

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

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M 

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

 

Oponenti:  

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

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

 

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. 

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

 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Symetria v asymetrii integračného modelu Európskeho hospodárskeho priestoru. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


