
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

zo dňa 23.03.2017  

 

 

BOD 8, pôvodný bod 9) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Ivana Šošková, 

PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu 

a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva – schválenie komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

Ivany Šoškovej, 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 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 

3.4.2. teória a dejiny štátu a práva  a požiadal o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy 

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

komisie a oponentov.  

 

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

neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode  a dal o ňom 

hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 9:  

 

Za:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

(Na hlasovaní sa už zúčastnili: JUDr. Zdenka Papoušková, PhD. a doc. JUDr. Markéta Selucká, 

Ph.D., ktoré sa vrátili do zasadacej miestnosti.) 

 

 

Uznesenie č.9:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Ivane Šoškovej, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 

Katedra dejín štátu a práva, 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: 

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

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

      

doc. JUDr. Renáta Veselá, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika 

 

Oponenti: 

doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. 

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

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, Česká republika 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

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

              

Téma habilitačnej prednášky:  

Rodinné právo medzi súkromným a verejným právom.  

 

Téma habilitačnej práce:  

Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého 

rodinného práva 1949. 

 

 

 

                                                                                          doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                  predseda VR PraF UK 

                                                                                                      dekan fakulty 


