
Výpis z uznesení z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 23.06.2016 

Habilitačné konanie o udelenie titulu docent 

JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 

 

 

BOD 5) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Jozef Tekeli, 

PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 

Katedra ústavného práva a správneho práva, v  odbore 3.4.4. správne právo -  

schválenie habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce.   

 
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

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

o udelenie titulu docent  JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. v odbore 3.4.4. správne právo 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 3.4.4. správne právo. 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. 4:  

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

Uznesenie č. 4:  
 

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

schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. 

– Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného 

práva a správneho práva, v odbore 3.4.4. správne právo, tému habilitačnej prednášky, 

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

 

Predseda: 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Členovia: 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.   Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, 

  Právnická fakulta, Brno, ČR 



 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                  

             v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

  

Oponenti: 

   

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.  Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave,                  

             Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika                  

             v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Ochrana verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako nástroj kontroly vo verejnej správe. 

 

Téma habilitačnej práce:   
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                  predseda VR PraF UK 

 

 

 

 

 


