
 

Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 
 Právnickej fakulty 
 zo dňa 23.06.2022 

 
 
 
BOD 4) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docent 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD. v odbore pracovné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). Potom odovzdal slovo 

prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu  

habilitačnej komisie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a 

prečítal členom VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

habilitanta v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.6.), zo dňa 22.06.2022. 

 

 

Predseda: 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia: 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 
Dr. h. c.  prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 
Pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., SR 
 
Oponenti:  
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.   
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
 
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
              
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 
Téma habilitačnej prednášky:   

Úvahy o právnej úprave vzťahov súvisiacich s dávkami vdovský dôchodok a vdovecký 

dôchodok v sociálnom poistení Slovenskej republiky. 

 



 

 
Téma habilitačnej práce:  
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok v dôchodkovom poistení Slovenskej republiky 
 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Mikuláša Krippela, PhD. zo dňa 22.06.2022. 

Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 

5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0.  Komisia a oponenti sa rozhodli 

podať návrh predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, PhD., 

v študijnom  odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.6.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK. 

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do 

ktorej sa prihlásil doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., ktorý sa vyjadril, že habilitant je odborníkom 

v rámci práva sociálneho zabezpečenia  a prihovoril sa za podporu predloženého návrhu. 

Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda VR PraF UK uzavrel diskusiu a dal o 

prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:               37 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní neboli prítomní prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. 

Blaža.  

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

 

 



 

Uznesenie č.  4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Mgr. Mikulášovi Krippelovi, 

PhD.  Univerzita   Komenského  v  Bratislave, Právnická fakulta,  Katedra pracovného  

práva a práva sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) návrh na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent. 

 
 
 
 
                                                                               doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
                                                                                                                 predseda VR PraF UK 
                                                                                                                        dekan fakulty 


