
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 19.05.2022. 

 

 

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Zuzana Macková, PhD. - 

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

sociálneho zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – 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 

JUDr. Zuzane Mackovej,    PhD., v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). 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 pracovné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) 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, je rád, že k tomuto konaniu 

napokon prišlo 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. 4:   

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 4:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Zuzane Mackovej, 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.) – predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému 

habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

 

 

Členovia: 

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. 

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

             

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Kristina Koldinská, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Milena  Barinková, CSc.   

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

              

doc. JUDr. Mária Nováková, PhD.  

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

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Základné inštitúty práva sociálneho zabezpečenia - záruka ľudsky dôstojného života.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Tri dekády práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. 

 

 

 

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


