
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 01.07.2021. 

BOD 4 ) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michal Turošík, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 

Katedra dejín štátu a práva, v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

členov  inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, 

PhD., dekana  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty a  vyzval na 

podporu konania. Uviedol, že je rád, že môže uchádzača privítať na inauguračnou konaní 

prebiehajúcom na PraF UK v Bratislave. 

Predseda VR PraF UK oboznámil členov VR PraF UK prečo im bol deň pred začiatkom 

zasadnutia VR PraF UK zaslaný aktualizovaný návrh týkajúci sa inauguračného konania doc. 

Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. Problém nebol na strane uchádzača, ale nastal 

v Knižnici PraF UK, kde mu zo strany pracovníčky neboli zaevidovsné všetky publikácie 

a citácie, čo však vzhľadom na deň formálneho podania žiadosti o inauguračné konanie nie je 

problém. Vzniknutá situácia bude riešená rozviazaním pracovného pomeru s pracovníčkou 

knižnice, nakoľko sa tento problém vyskytol opakovane a už v minulosti bola daná pracovníčka 

upozornená, že nemôže svojvoľne vynechať nejaké publikácie alebo citácie.  

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo doc. Dr. iur. Angelike Mašurovej, MLE  

prodekanke pre doktorandské štúdium, ktorá predstavila inauguranta, v krátkosti oboznámila 

prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatovala, že doc. Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michal Turošík, PhD. splnil kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora 

(inauguračné konanie). 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu, do ktorej sa prihlásil 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., ktorý uviedol, že sa nezúčastní hlasovania. 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie 

o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Za:           34 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., prof. JUDr. Mgr. Andrea 

Olšovská, PhD., rof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prof. JUDr., ktorí sa prepojili na zasadnutie 

inauguračnej komisie. 



Na hlasovaní sa z vlastného rozhodnutia nezúčastnil prítomný inaugurant: doc. Dr. iur. JUDr. 

Ing. Michal Turošík, PhD. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., ktorý sa odhlásil zo zasadnutia 

VR PraF UK z neodkladných pracovných dôvodov. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia  VR PraF UK (z 37 prítomných – doc. Turošík sa nepočíta) 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  

predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému 

inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry dejín štátu a práva, v  odbore teória a dejiny štátu 

a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.2.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.        

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 

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

 

O.Univ.-Prof. DDr. Johannes Michael Rainer  

Pracovisko: Paris Lodron Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät, AT  

 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR       

                               

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, Csc.  

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

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Bol pojem záväzok historickou zásluhou Rimanov?  

 

                                                                                         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                        predseda VR PraF UK, dekan fakulty 


