
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 19.05.2022. 

 

 

BOD 9 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Martin Križan, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva,  

v odbore občianske  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9) - 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. Martinovi Križanovi,      PhD., v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). Následne dal slovo prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu a rozvoj, ktorý predstavil habilitanta, 

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 občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) a podporil konanie. Ďalej 

predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, 

tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce.  

 

Potom na základe upozornenia doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a doc. JUDr. 

Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M., dekanky Fakulty práva PEVŠ, predseda VR PraF UK 

informoval prítomných, že v hlasovacom lístku nie je uvedené ďalšie priezvisko oponentky, 

doc. JUDr. Denisy Dulákovej, PhD. a to: Jakúbeková. Vyzval na podporu konania a otvoril 

k bodu č. 9 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril 

rokovanie o bode č. 9 a dal o ňom hlasovať už v znení plného priezviska  oponentky: doc. 

JUDr. Denisa Duláková,-Jakúbeková, PhD. 

  

Hlasovanie č. 8:   

 

Za:                39 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Nehlasoval: 1 člen VR PraF UK (zo 41 v tom čase prítomných). 

 

 

 



Uznesenie č. 8:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Martinovi Križanovi, PhD.  -  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, v 

dbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.11.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

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

 

Členovia: 

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 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   

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

 

doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. 

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

              

doc. JUDr. Denisa Dulaková-Jakúbeková, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Náhrada nemajetkovej ujmy pri zavinenom usmrtení blízkej osoby. 
 

Téma habilitačnej práce:  

Vybrané technológie z pohľadu súkromnoprávneho. 

 

 

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


