
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 
 Právnickej fakulty, 
 zo dňa 23.06.2022 

 
 
BOD 8)  Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) – schválenie  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky. 

 

Predsedajúci v tomto bode v zmysle Rokovacieho poriadku VR PraF UK, prodekan pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. otvoril bod 8) – schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Eduarda 

Burdu, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky.  

 

Následne prodekan prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. predstavil inauguranta, v 

krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, 

že doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a jeho vedeckú činnosť pozná viac rokov, inaugurant spĺňa 

kritériá pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a viaceré kritériá 

prekračuje, napríklad kategóriu ohlasov až 30 násobne, a vyzval na podporu konania. 

 

 Následne  prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.   otvoril k bodu 

č. 8) diskusiu, v nej sa vyjadril podporne k danému návrhu prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.. 

Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil a tak predsedajúci uzatvoril diskusiu a dal 

o prednesenom  návrhu hlasovať v  tajnom hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 8: 

 

Počet odovzdaných hlasov: 38 

z toho: 

Za:              38 hlasov 

Proti:           0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil neprítomný doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (zo 40 v tom čase prítomných). 

 

 



Uznesenie č. 8: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje 

v inauguračním konaní o udelenie titulu profesor doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky, v odbore trestné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) schválenie predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej 

prednášky: 

 

Predseda:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.                                              

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

republika 

 

Členovia:           

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. 

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

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

Pracovisko: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovenská republika 

 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva , Bratislava, Slovenská republika 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. 

Pracovisko: 

-          Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika 

-          Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, Česká republika 

 

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. 

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

republika 

 
Téma inauguračnej prednášky: 

Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie Trestného zákona 

 
 
 

         prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

     predsedajúci časti zasadnutia VR PraF UK 


