Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
zo dňa 23.03.2017.

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent - JUDr. Mgr.
Martinovi Turčanovi, 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 návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Následne dal slovo prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a
doktorandské štúdium, ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie, prof. JUDr. Jozefa Beňu,
CSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD. v odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva zo dňa 10.03.2017.
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
doc. JUDr. Imrich Kanárik, PhD.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, 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.

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania členov
habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej
práce JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD. zo dňa 10.03.2017.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných
hlasov 5, počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli
podať návrh do Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD.,
v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.
Následne predseda VR PraF UK podporil udelenie titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi
Turčanovi, PhD. a otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal
predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré
organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného hlasovania, z ktorého bol vyhotovený
protokol, informovali skrutátori.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
Proti:

57
41

41
41
0
0

41 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
(Na hlasovaní sa už nezúčastnili: JUDr. Tomáš Borec a prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., ktorí
museli zo zasadnutia VR PraF UK odísť z dôvodu neodkladných pracovných povinností.)
Uznesenie č. 3
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Mgr. Martinovi Turčanovi, PhD. v odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.

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

