
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

zo dňa 03.11.2016. 

 

 

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ján Puchovský,  PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej 

komparatistiky, 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva -  schválenie habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

  

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  

o udelenie titulu docent JUDr. Jánovi Puchovskému, PhD. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a 

doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil 

prítomných s jeho publikačnou a ďalšou vedeckou činnosťou a konštatoval, že na základe 

písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Ďalej predniesol návrh 

témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov 

habilitačnej komisie a na oponentov.  

 

      Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa 

nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 7:  

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

(Hlasovania sa nezúčastnili: Dr.h.c. mult. prof.  JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., doc. JCDr. 

PaedDr. Róbert Brtko, CSc. a  JUDr. Branislav Fábry, PhD., ktorí z dôvodu neodkladných 

pracovných povinností museli odísť zo zasadnutia). 

 

 

 

Uznesenie č. 7:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Jánovi Puchovskému, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín 

a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, tému habilitačnej 

prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 

 

 



Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

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

  

Členovia: 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

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

 

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. 

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

 

Oponenti: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 

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

 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Středisko Ibero-amerických 

studií, Praha, ČR 

 

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:       

Európske kontinentálne právo v španielskych  zámorských kolóniách.                                                                   

Téma habilitačnej práce:  

Ústavnoprávne aspekty prechodu Španielska k demokracii. 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                  predseda VR PraF UK 

                                                                                                         dekan fakulty 

 


