
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 14.05.2020. 

 

 

BOD 8 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – schválenie predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky 

a témy habilitačnej práce. 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) - 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 Dr. 

iur. Angelike Mašurovej, MLE v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). Následne dal slovo prof. 

JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť,  ktorý 

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 obchodné a finančné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) 

a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov 

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

 

Následne predseda VR PraF UK  vyzval na podporu konania. Uviedol, že uchádzačka 

si plní zodpovedne svoje pracovné povinnosti, je výborná pedagogička aj vedkyňa, okrem 

Slovenska a Českej republiky je známa aj v zahraničí, najmä v nemecky hovoriacich krajinách 

a v rámci výkonu funkcie prodekanky pre doktorandské štúdium odvádza výbornú prácu, ktorá 

vedie ku skvalitneniu doktorandského štúdia na PraF UK.   

 

Predseda VR PraF UK  otvoril k bodu č. 8 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 8:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

Nehlasovala: habilitantka – Dr. Iur Angelika Mašurová, MLE, hlasovania sa nezúčastnila prof. 

JUDr. Mária Patakyová, PhD., ktorá bola na porade a hlasovaní inauguračnej komisie. 

Hlasovalo sa za sebou o bode č. 8 a o bode č.9 (potom, čo predseda VR PraF UK uviedol obe 

konania). 



Uznesenie č. 8:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva, v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.) – predsedu 

habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

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

 

Členovia: 

doc. JUDr. Ivana Štenglová, CSc. 

Pracovisko: Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú., Praha, ČR / Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.  

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

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD. 

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

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Účinky nesprávnych zápisov v obchodnom registri v kontexte s rakúskou a nemeckou právnou 

úpravou materiálnej publicity. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy súvisiace s materiálnou publicitou 

a osobitnými postupmi a konaniami vo veciach obchodného registra. 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


