Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
zo dňa 03.11.2016.
BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. –
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych
vied, v odbore 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 8 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní
o udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, 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 vedeckopedagogického 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 zapojil prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., ktorý navrhol uvádzať ako
pracovisko:
- u člena habilitačnej komisie, prof. PhDr. Jozefa Viceníka, CSc. – namiesto významný
odborník na dôchodku, uviesť - významný odborník, emeritný pracovník Filozofického
ústavu Slovenskej akadémie vied;
- u oponentky, doc. JUDr. Evy Ottovej, CSc. – namiesto významná odborníčka na
dôchodku, uviesť - významná odborníčka v odbore teória a dejiny štátu a práva;
- u oponenta, prof. JUDr. Pavla Holländera, Dr.Sc. – namiesto významný odborník na
dôchodku, uviesť - významný odborník, emeritný podpredseda Ústavného súdu Českej
republiky
Predseda VR PraF UK si osvojil tento návrh a ďalej predkladal materiál v jeho znení.
Do diskusie sa nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o predmetnom návrhu
hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

42 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.

Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent – JUDr. Mgr. Martinovi
Turčanovi, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
teorie práva a sociálnych vied 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:
prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
Pracovisko: významný odborník, emeritný pracovník Filozofického ústavu Slovenskej
akadémie vied
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.
Pracovisko: významná odborníčka v odbore teória a dejiny štátu a práva
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Pracovisko: významný odborník, emeritný podpredseda Ústavného súdu Českej republiky
Téma habilitačnej prednášky:
Vplyv judeo-kresťanskej tradície na štát a právo z pohľadu dneška.
Téma habilitačnej práce:
Metódy argumentácie v práve.

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

