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Vec: 
Potvrdenie o úspešnej habilitácii 
 
      Vážená pani doktorka,    
 

v súlade s príslušnými ustanoveniami § 76 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ustanovení všeobecne záväzného predpisu 
vydaného na základe tohto zákona a to vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 244/2019 o sústave študijných odborov SR, ďalej 
v súlade s vnútorným predpisom č.7/2014 schváleného Vedeckou radou Univerzity 
Komenského v Bratislave „Zásady habilitačného konania a udelenia titulu docent 
a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“, ďalej podľa 
vnútorného predpisu č. 3/2014 schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave s názvom 
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave, ktoré nadobudli 
účinnosť 1. apríla 2014, ďalej na základe vnútorného predpisu  Kritériá na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor“ 
Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť dňom 
schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť 
dňom po nadobudnutí platnosti, 
 

potvrdzujem, že prebehla Vaša úspešná docentská habilitácia 

 v odbore správne  právo 

 (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.). 
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Doklad o úspešnej habilitácii vydávam na základe verejnej habilitačnej prednášky, 
ktorá sa konala dňa 10.6.2022 na tému „Problematické právne aspekty elektronizácie 
zdravotníctva a využívania prvkov telemedicíny“ a úspešnej obhajoby Vašej habilitačnej 
práce s názvom „Elektronické zdravotníctvo v Slovenskej republike. e-Health 
a telemedicína“. 

Habilitačná komisia pracovala v zložení: 

Predseda: 
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia: 
doc. JUDr. Tibor Seman, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
 
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
 
Oponenti:  
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 
 
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.   
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR     
 
      Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na svojom  
zasadnutí dňa 15.6.2022 schválila návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 
v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 
študijný odbor 3.4.4.) a zároveň vyjadrila súhlas s úspešným ukončením habilitačného 
konania a s vydaním dokladu o Vašej úspešnej habilitácii.  
 
      Habilitačný spis fakulta postúpi na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia Rektorátu 
UK v Bratislave, za účelom vydania dekrétu o získaní vedecko-pedagogického titulu 
docent. 
  

S pozdravom 
 

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


