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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci inauguračného konania 

o udelenie titulu profesor doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. 
ktoré sa uskutočnilo dňa 04.08.2022 o 16.00 hod. 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

 

- preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na PraF UK v 

Bratislave 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ďalej v súlade 

s článkom 13 ods. 2 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014 - úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 16/2013: Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 

konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, ktorý bol 

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Zásady 

habilitačného a vymenúvacie konania“). 

 

Členov inauguračnej komisie a oponentov na základe uznesenia Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 23.06.2022, vymenoval 

prodekan pre rozvoj, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. JUDr. 

Tomáš Strémy, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní o udelenie titulu 

profesor doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7): 

 

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: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 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 
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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 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila dňa 

23.06.2022 tému inauguračnej prednášky s názvom: „Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie 

Trestného zákona.“ 

Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej ukladá 

vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014 (Zásady habilitačného a 

vymenúvacieho konania), a to: 

  

1) Preskúmanie splnenia kritérií vymenúvacieho konania platných na Právnickej fakulte 

UK v Bratislave (čl. 13 ods. 2 Zásad habilitačného a vymenúvacieho konania). 

2) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií Právnickej fakulty UK pre 

vymenovanie uchádzača za profesora (čl.20 ods.1 Zásad habilitačného 

a vymenúvacieho konania). 

 

 

K BODU 1)  
 

Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania vychádzala 

z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.04. 2014 a 

- z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli 

platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

11.04.2016 a účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti, 12.04.2016 (ďalej len „Kritériá 

Právnickej fakulty UK“). 

 

 

Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK :  
 

a) Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Podľa čl. 6 Kritérií Právnickej fakulty UK – Pedagogická prax – uchádzač o získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor musí pedagogicky pôsobiť v zmysle zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších prepisov v rozsahu 50 % normatívom 

daného času kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom 

odbore právo, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné 

prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom 
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študijnej literatúry podľa odseku 2a. 

 

Z predloženého potvrdenia o zamestnaní zo dňa 21.06.2022 vyplýva, že doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD., ako vysokoškolský učiteľ, zamestnanec Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, vykonáva pedagogickú prax na Katedre trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky v zamestnaneckom pomere nepretržite od 01. novembra 2007do súčasnosti, 

z toho od 15. júna 2014 do súčasnosti na pracovnom a funkčnom mieste docenta v rozsahu 

100% ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

V rámci pedagogickej činnosti od akademického roku 2014/2015 do súčasnosti uchádzač 

zabezpečoval a viedol nasledovné predmety v dennej aj externej forme magisterského 

študijného programu v rozsahu seminárov, prednášok a konzultačných sústredení: 

Trestné právo (1) – povinný predmet 

Trestné právo (2) – povinný predmet 

Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie  

a kriminalistiky – povinný predmet. 

 

Uchádzač zabezpečoval školiteľstvo, vrátane konzultácií pre študentov – vedenie a 

oponovanie záverečných prác, zároveň sa podieľal ako člen komisie na rigoróznych konaniach 

a vychoval dvoch doktorandov, ktorým bol udelený titul PhD. V súčasnosti školí dvoch 

doktorandov. 

Uchádzač sa tiež podieľal na tvorbe piatich učebných pomôcok – vysokoškolských učebníc 

a skrípt v rozsahu 14,14 AH (potrebných 10 AH). 

 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že uchádzač spĺňa požadované 

pedagogické kritériá, ktoré sú potrebné pre začatie inauguračného konania, a teda 

pedagogicky pôsobí v rozsahu aspoň 50 % normatívom daného času kontaktnej výučby 

najmenej tri rokov od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo v príbuznom 

študijnom odbore a preukázal, že mal pravidelné prednášky, semináre (cvičenia), viedol 

záverečné práce, školí doktorandov a je autorom študijnej literatúry. Okrem splnenia uvedených 

pedagogických kritérií, uchádzač spĺňa aj osobnostné a charakterové predpoklady, nevyhnutné 

na získanie titulu profesor. 

 

Hodnotiaci záver: uchádzač splnil v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

profesor podľa čl. 6 (Pedagogická prax) „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor,“ v požiadavke na 

pedagogickú prax. 
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b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Podľa čl. 7 citovaných Kritérií Právnickej fakulty UK je pre úspešné uchádzanie sa 

o vymenúvacie konanie predpísané: 

- Autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej 

v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore: 

 

1. AAA01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nutná obrana a ďalšie okolnosti 

vylučujúce protiprávnosť činu. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2012. - xxii, 283 s. - 

(Beckova edícia Právne inštitúty) Lit. 106 zázn. ISBN 978-80-7179-281-p. 

 

2. AAB01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestné činy proti životu a zdraviu : v 

porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 

2006. - 212 s. - (Monografie) Lit. 44 zázn. ISBN 80-89122-35-3. 

 

3. ABB02 Burda, Eduard [UKOPATP] (90%) - Mezei, Marek (5%) - Ľorko, Jakub 

[UKOPATP] (5%): Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb (§ 3-9) Lit.: 25 

zázn. In: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár. - Bratislava : 

C.H. Beck, 2018. - S. 76-180. - ISBN 978-80-89603-64-0. 

 

4. ABB04 Burda, Eduard [UKOPATP] (62%) - Mihálik, Stanislav [UKOPATP] (27.66%) 

- Slovák, Igor [UKOPATP] (0.91%) - Turay, Lukáš [UKOPATP] (5.78%) - Vincent, 

Filip [UKOPATP] (3.65%): Dokazovanie : Prvá časť, šiesta hlava In: Trestný poriadok 

1 : komentár. - Bratislava : C.H. Beck, 2021. - S. 716-1045. - ISBN 978-80-89603-88-

6. 

 

Pre účely hodnotenia splnenia tohto kritéria sa berie do úvahy autorstvo jednej z vyššie 

uvedených vedeckých monografií. 

 

- Autorstvo štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch 

(AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (AFA, AFB, AFC, AFD):  

 

 

1. ADE01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Ochrana života a zdravia v slovenskom 

rekodifikovanom Trestnom zákone. Lit. 8 zázn .In: Trestní právo. - Roč. 12, č. 7-8 

(2007), s. 58-67. - ISSN 1211-2860. 

2. ADE02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Útok, proti ktorému je prípustná nutná 

obrana. Lit. 19 zázn. In: Trestněprávní revue. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 43-50. - ISSN 

1213-5313 

3. ADE03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Systém okolností vylučujúcich 

protiprávnosť činu v slovenskom Trestnom zákone a jeho porovnanie s Českou 

republikou. Lit. 13 zázn. In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 39-48. - ISSN 

1213-5313. 

4. ADE04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Recent 

changes regarding anti-corruption legislation. In: the Slovak Republic. Lit. 1 zázn .In: 

Journal of modern science. - Roč. 4/15 (2012), s. 363-373. - ISSN 1734-2031. 

5. ADE05 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Sentencing under Slovak criminal law. Lit. 9 zázn. In: Studia prawnoustrojowe. - Č. 31 

(2016), s. 35-50. - ISSN 1644-0412. 
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6. ADE06 Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Vrabko, Marián [UKOPASP] (50%): 

Administratyvne pokarannja u jurysdykciji administratyvnoho sudu ta joho vplyv na 

kryminaľne pravo = Administrative punishment in the jurisdiction of an administrative 

court and its effect on criminal law. Lit.: 6 zázn. In: Naukovyj visnyk Užhorodskoho 

nacionaľnoho universytetu. - Roč. 58, č. 1 (2019), s. 200-203. - ISSN (print) 2307-3322. 

URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.58/part_1/No.58-1.pdf. 

7. ADF01 Burda, Eduard [UKOPATP]: Vražda versus úkladná vražda a problematika 

eutanázie v rekodifikovanom Trestnom zákone. In: Bulletin slovenskej advokácie. - 

Roč. 11, č. 12 (2005), s. 31-39. - ISSN 1335-1079. 

8. ADF02 Prikryl, Ondrej (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Posilnenie 

postavenia poškodeného v trestnom konaní v súvislosti so vstupom SR do EÚ. In: Saes 

news. - Roč. 6, č. 10 (2005), s. 13-15. 

9. ADF04 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Fyzické napadnutie - priestupok či trestný 

čin In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 2 (2006), s. 193-198. - ISSN 1335-6461. 

10. ADF05 Burda, Eduard [UKOPATP]: Nové trestné činy v medicíne v rekodifikovanom 

Trestnom zákone : (2. časť) In: Bulletin slovenskej advokácie. - Roč. 12, č. 3, (2006), 

s. 7-15. - ISSN 1335-1079. 

11. ADF06 Burda, Eduard [UKOPATP]: K výkladu tretieho a štvrtého odseku nutnej 

obrany In: Justičná revue. - Roč. 58, č. 12 (2006), s. 1809-1815. - ISSN 1335-6461. 

12. ADF07 Burda, Eduard [UKOPATP]: Krajná núdza v trestnom práve In: Bulletin 

slovenskej advokácie. - Roč. 13, č. 6, (2007), s. 19-34. - ISSN 1335-1079. 

13. ADF08 Burda, Eduard [UKOPATP] (33,3%) - Gaňa, Stanislav [UKOPAST] (33,3%) - 

Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (33,3%): Odškodňovanie osôb poškodených násilnými 

trestnými činmi In: Justičná revue. - Roč. 59, č. 4 (2007), s. 503-526. - ISSN 1335-6461. 

14. ADF09 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Rozsah trestných činov, za ktoré možno 

vyvodiť trestnú zodpovednosť právnických osôb s dôrazom na ekonomické trestné činy 

= Der Umfang von Straftaten, aus denen die strafrechtliche Verantwortlichkeit 

juristischerPersonen folgern kann, mit Betonung auf Wirtschaftsdelikte = Range of 

criminal offences for which legal entities may be held criminally liable with emphasis 

on economic criminal offences. Lit. 7 zázn. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 

Comenianae. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 25-39. - ISSN 1336-6912. 

15. ADF10 Škrobák, Ján [UKOPASP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Nárokovateľnosť aktualizácie územného plánu a jej podmieniteľnosť plnením v 

prospech obstarávateľa vo verejnom záujme [elektronický dokument]. Lit.: 10 zázn. In: 

ComenIUS [elektronický dokument]. - Roč. 5, č. 3 (2020), s. 151-162 [online]. - ISSN 

(online) 2454-0846. URL: 

https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2021/01/15/comenius-casopis-3-2020/. 

16. ADF11 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Predmet a rozsah dokazovania 

insolvenčných trestných činov [elektronický dokument] = Subject and scope of proving 

insolvency crimes. Lit.: 7 zázn. In: Štát a právo [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 2-

3 (2021), s. 121-134 [online]. - ISSN (print) 1339-7753. URL: 

https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/vedecky-casopis-stat-a-pravo/archive-

archiv/2021/. 

17. ADM01 Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): 

Admissibility of an agent provocateur and anadvocateacting as an agent [elektronický 

dokument]Lit.: 28 zázn. In: Balkan Social Science Review [elektronický dokument]. - 

č. 14 (2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799. URL: 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339. Registrované v: scopus. 

18. ADM02 Capíková, Silvia [KAUT] [UKOLFUSOL] (34%) - Burda, Eduard 

[UKOPATP] (33%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (33%): Measures introduced in 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339
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the Slovak Republic in response to the public health crisis caused by the COVID-19 

pandemic [elektronický dokument]. Lit.: 8 zázn. In: Medicine, Law & Society 

[elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 2 (2021), s. 321-350 [print]. - ISSN (print) 2463-

7955. URL: https://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/1372/1192 

Registrované v: wos. 

19. AEC01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Dohoda o vině a trestu v praxi prokurátorů ve Slovenské republice. Lit. 6 zázn. In: 

Dohoda o vině a trestu. - Praha : Leges, 2012. - S. 55-65. - ISBN 978-80-87576-30-4. 

20. AEC02 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Crime 

of genocide. Lit. 10 zázn. In: Human rights between war and peace, vol. 1. - Olsztyn : 

Faculty of law and administration of the University of Warmia and Mazury, 2014. - S. 

7-17. - ISBN 978-83-62383-54-2. 

21. AEC03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Metamorfózy subsidiarity trestnej 

represie = Metamorphoses of subsidiarity of criminal repression. Lit.: 15 zázn. In: Pocta 

Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám : čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším 

soudě ČR. -Praha : C.H. Beck, 2018. - S. 11-26. - ISBN 978-80-7400-709-5 

22. AEC04 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Prehodnotenie teórie triedenia 

skutkových podstát trestných činov. Lit.: 11 zázn. In: Trestní právo /stále/ v pohybu : 

pocta Vladimíru Kratochvílovi. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - S. 65-82. - 

ISBN 978-80-210-8921-1. 

23. AEC05 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Analógia v práve - čistá teória 

nevyhnutná pre prax. Lit.: 12 zázn.In: Právo jakomultidimenzionální fenomén : pocta 

Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2020. - S. 543-549. - ISBN 978-80-7380-797-9. 

24. AED01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Vybrané aspekty všeobecnej časti 

rekodifikovaného Trestného zákona In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 

Comenianae, roč. 25/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 21-46. - 

ISBN 978-80-223-2331-4. URL: https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/view/6. 

25. AED02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Agent v slovenskom trestnom procese = 

Agent in the Slovak criminal proceeding = Agent im slowakischen Strafprozess. Lit. 19 

zázn. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 33-51. - ISBN 978-80-223-2918-7. 

26. AED03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Trestnoprávne riziká vymáhania 

pohľadávok = Criminal Risks of enforcement of Claims. Lit. 6 zázn. In: Právo v 

európskej perspektíve, 1. diel. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2011. 

- S. 266-271. - ISBN 978-80-8082-460-0. Edícia: Dies Iuris Tyrnaviensis. 

27. AED04 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Nenahraditeľnosť kriminológa pre 

trestného právnika. Lit. 8 zázn.In: Psychológ medzi právnikmi : pocta profesorovi 

Gustávovi Dianiškovi k 75. narodeninám. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 

2015. - S. 97-108. - ISBN 978-80-8082-831-8. 

28. AED05 Burda, Eduard [UKOPATP] (20%) - Lukáčka, Peter [UKOPAHP] (20%) - 

Stanek, Dušan [UKOPAEV] (20%) - Belkina, Anna [UKOPATP] (20%) - Mičíková, 

Sylvia [UKOPAPK] (20%): Criminal offence of damage to the creditor and criminal 

offence of favoring the creditor [elektronický dokument]. Lit.: 5 zázn. In: Legal 

protection of participants in economic and legal relations with an emphasis on protection 

of creditors under criminal law [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická 

fakulta UK, 2019. - S. 8-35 [CD-ROM]. ISBN 978-80-7160-516-4. 

29. AFC01 Burda, Eduard [UKOPATP]: Pojem trestný čin po rekodifikácii trestného práva 

hmotného na Slovensku In: Naděje právní vědy. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 

https://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/1372/1192
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Aleš Čeněk, 2006. - S. 81-89. - ISBN 80-7380-002-0 [Naděje právní vědy : mezinárodní 

setkání mladých vědeckých pracovníků. Býkov, 29.6.-1.7.2006]  

30. AFC02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Plnenie úlohy agenta ako okolnosť 

vylučujúca protiprávnosť činu - vybrané aspekty In: Dny veřejného práva [elektronický 

zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 633-648 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-

210-4430-2 [Dny veřejného práva. Brno, 19-20.11.2007]. 

31. AFC03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Právna podstata súhlasu poškodeného 

ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu In: Debaty mladých právníků 2007. - 

Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 152-155. - ISBN 978-80-244-1925-1 

[Debaty mladých právníků 2007. Monseho konferencia. Olomouc, 10.-12.9.2007]. 

32.  AFC04 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Prečo nám trestná zodpovednosť 

právnických osôb naháňa hrôzu In: Dny práva - 2008 - Days of Law [elektronický 

zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 1683-1688 [online]. - ISBN 978-80-

210-4733-4 Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; no. 337 [Dny práva 2008 : 

medzinárodná konferencia. 2., Brno, 4.-5.11.2008] URL: 

http://www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf. 

33. AFC05 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Branie rukojemníka versus vydieračský 

únos = Taking a hostageversus "vydieračský únos" (abduction connected with 

blackmail) Lit. 14 zázn. In: Naděje právní vědy. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. - S. 515-

523. - ISBN 978-80-7380-122-9 [Naděje právní vědy : medzinárodná konferencia. 

Býkov, 12.-14.10.2007]. 

34. AFC06 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Legalizácia príjmov z trestnej činnosti de 

lege lata a de lege ferenda = Legalization of income from criminala ctivity de lege lata 

and de lege ferenda Lit. 10 zázn. In: Olomoucké debaty mladých právníků 2008. - 

Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008. - S. 53-59. - ISBN 978-80-903400-2-2 

[Olomoucké debaty mladých právníků 2008 : medzinárodná konferencia. Olomouc, 8.-

10.9.2008]. 

35. AFC07 Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Luprichová, Petronela [UKOPAOP] 

(50%): A advokát predsa nesmie byť agentom! - rozsudok Najvyššieho súdu SR a jeho 

potencionálny vplyv na stav a vývoj súdnictva v SR Recenzované Lit. 15 zázn. In: 

Olomoucké právnické dny 2009. - Praha : Leges, 2009. - S. 201-210. - ISBN 978-80-

87212-21-9 [Olomoucké právnické dny 2009. Medzinárodná konferencia. Olomouc, 

21.-22.5.2009] POZNÁMKA: Vyšlo aj - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2009, S. 

175-185. - ISBN 978-80-87382-00-4. 

36. AFC08 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : K rozdielom vo vybraných pojmoch 

medzi českým a slovenským rekodifikovaným trestným zákonom [elektronický 

dokument] Recenzované Lit. 5 zázn. In: Dny práva - 2009 - Days of Law [CD ROM]. - 

Brno : Masarykova univerzita, 2009. - S. 853-866. - ISBN 978-80-210-4990-1 Edícia: 

Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 358 [Dny práva - 2009 - Days of Law. 3. 

Medzinárodná konferencia. Brno, 18.-19.11.2009]. 

37. AFC09 Fábry, Branislav [UKOPATS] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - 

Burda, Eduard [UKOPATP] (33%): Person in Slovak legal order Recenzované Lit. 48 

zázn. In: Proceedings of the 8th international conference on Human Rights: The Rights 

to knowledge and information in a heterogenic society. - Cambridge : Cambridge 

Scholars Publishing, 2009. - S. 372-392. - ISBN 1-4438-1390-7 [The Rights to 

knowledge and information in a heterogenic society : medzinárodná konferencia. 

Olsztyn, 30.-31.5.2008]. 

38. AFC10 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Využiteľnosť zahraničných judikátov a 

starších judikátov pri výklade nových právnych predpisov Recenzované Lit. 13 zázn. 

In: Fenomén judikatury v právu. - Praha : Leges, 2010. - S. 90-98. - ISBN 978-80-
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87212-29-5 [Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Medzinárodná konferencia. 

Hrubá Voda, 4.-6.10.2009]  

39. AFC11 Fábry, Branislav [UKOPATS] (34%) - Števček, Marek [UKOPAOP] (33%) - 

Burda, Eduard [UKOPATP] (33%): Property – eternal question? Recenzované Lit. 14 

zázn. In: Human rights, spiritual values and global economy. - South Jordan : Ecko 

House Publishing, 2011. - S. 237-250. - ISBN 978-1-4276-5324-6 [Human rights, 

spiritual values and global economy : medzinárodná konferencia. 9th, Olsztyn, 29.-

30.5.2009]. 

40. AFC12 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Trestný 

čin volebnej korupcie Recenzované Lit. 5 zázn. In: Dny práva 2011 [elektronický zdroj]. 

- Brno : Masarykova univerzita, 2012. - nestr. [11 s.] [online]. - ISBN 978-80-210-5919-

1 Edícia: Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 417 [Korupce: trestněprávní, 

kriminologické a kriminalistické aspekty : mezinárodní konference. 5., Brno, 23.-24.11. 

2011] URL: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/A06%20Trest.html. 

41. AFC13 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Vývoj 

právnej úpravy trestných činov korupcie v slovenskom trestnom zákone = The 

development of legislation of criminallaw in corruption in the Slovak law  Recenzované 

20 Lit. 6 zázn. In: Korupce - včera a dnes. - Ostrava : Key publishing, 2013. - S. 26-35. 

- ISBN 978-80-7418-177-1 [Korupce - včera a dnes : vědecké kolokvium. Brno, 

8.3.2013]. 

42. AFC14 Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Polemika o vybraných inštitútoch právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických 

osôb v Českej republike = A polemic about selected institutes of criminal liability of 

legal persons in the Czech Republic Lit. 8 zázn. In: Trestní odpovědnost právnických 

osob v České republice - bilance a perspektivy. - Praha : Leges, 2013. - S. 273-281. - 

ISBN 978-80-87576-58-8 [Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - 

bilance a perspektivy : mezinárodní vědeckákonference. Praha, 24.9.2013]. 

43. AFC16 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní Lit. 2 zázn. In: Dny práva 2013 - 

Days of law 2013 : Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení [elektronický zdroj]. 

- Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 7-14 [online]. - ISBN 978-80-210-6810-0 

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 471 [Dny práva 2013 : Postavení 

poškozeného a oběti v trestním řízení : mezinárodní konference. 7., Brno, 13.-

14.11.2013] URL: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/03_Postaveni_poskozeneho_a_obe

ti_v_trestnim_rizeni.pdf. 

44. AFC17 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Dokazovanie subjektívnej stránky nutnej 

obrany Lit. 11 zázn. In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Okolnosti vylučující 

protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty [elektronický zdroj]. 

- Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 22-35 [online]. - ISBN 978-80-210-8201-4 

Edícia: Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 554 [Dny práva 2015 : Okolnosti 

vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty : 

mezinárodní konference. 9., Brno, 18.-19.11.2015] URL: 

http://www.law.muni.cz/dokumenty/35025.  

45. AFC18 Giba, Marián [UKOPAST] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Rušenie amnestií: súlad či rozpor 21 práva a politiky? = Suppression of amnesties: 

concord or conflict of law and politics? Lit. 9 zázn. In: Współczesne problemy 

sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. - Toruń : 

Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 49-71. - ISBN 

http://www.law.muni.cz/dokumenty/35025
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978-83-231-3945-4 [Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w 

Rzeczypospolitej Polskiej : medzinárodná konferencia. Krynica-Zdroj, 3.-6.5.2017]. 

 

Z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch: 

 

1. ADE01 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Ochrana života a zdravia v slovenskom 

rekodifikovanom Trestnom zákone. Lit. 8 zázn. In: Trestní právo. - Roč. 12, č. 7-8 

(2007), s. 58-67. - ISSN 1211-2860. 

2. ADE02 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Útok, proti ktorému je prípustná nutná 

obrana. Lit. 19 zázn. In: Trestněprávní revue. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 43-50. - ISSN 

1213-5313. 

3. ADE03 Burda, Eduard [UKOPATP] (100%) : Systém okolností vylučujúcich 

protiprávnosť činu v slovenskom Trestnom zákone a jeho porovnanie s Českou 

republikou.  Lit. 13 zázn. In: Trestněprávní revue. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 39-48. - 

ISSN 1213-5313. 

4. ADE04 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): Recent 

changes regarding anti-corruption legislation in the Slovak Republic. Lit. 1 zázn. In: 

Journal of modern science. - Roč. 4/15 (2012), s. 363-373. - ISSN 1734-2031. 

5. ADE05 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (50%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (50%): 

Sentencing under Slovak criminal law. Lit. 9 zázn. In: Studia prawnoustrojowe. - Č. 31 

(2016), s. 35-50. - ISSN 1644-0412. 

 

- Autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo 

dvoch skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný rozsah strán je 

minimálne 10 AH. 

 

Učebnice: 

1. ACB01 Čentéš, Jozef [UKOPATP] (8%) - Bargel, Martin (5%) - Blažek, Radovan 

[UKOPATP] (6%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (10% [5,25 AH]) - Klátik, Jaroslav 

(10%) - Kolcunová, Marta (5%) - Kolesár, Juraj (1%) - Kordík, Marek [UKOPATP] 

(12%) - Kurilovská, Lucia [UKOPATP] (5%) - Laciak, Ondrej [UKOPATP] (3%) - 

Magvašiová, Anna (6%) - Prikryl, Ondrej (7%) - Šimovček, Ivan (3%) - Samaš, Ondrej 

(6%) - Toman, Pavol (3%) - Viktoryová, Jana (3%) - Vráblová, Miroslava (7%): Trestné 

právo procesné : všeobecná a osobitná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 

s.  

2. P201 Burda, Eduard [UKOPATP] (100% [5,36 AH]) : Pojem trestný čin, pojem skutok, 

skutková podstata trestného činu a jej znaky [elektronický dokument] Lit.: 15 zázn. In: 

Trestná zodpovednosť [elektronický dokument]. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 

2022. - S. 69-125 [online]. - ISBN 978-80-7160-638-3 URL: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/ 

KTPKK/VU_Trestna_zodpovednost_KTPKK.pdf. 

 

 

 

Skriptá:  

1. BCI01 Klátik, Jaroslav (18%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (9%) - Čentéš, Jozef 

[UKOPATP] (10%) - Löwy, Alexandra [UKOPAOP] (5%) - Polák, Peter (10%) - 

Prikryl, Ondrej (19%) - Marková, Martina (6%) - Vráblová, Miroslava (14%) - Záhora, 

Jozef (9%): Prípadové štúdie z trestného práva procesného [elektronický zdroj]. - 1. 

vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 194 s. [CD-ROM] ISBN 978-80-8078-172-9. 
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2. BCI02 Záhora, Jozef - Burda, Eduard [UKOPATP] (12%) - Klátik, Jaroslav - Löwy, 

Alexandra [UKOPAOP] (5%) - Polák, Peter - Prikryl, Ondrej (6%) - Romža, Sergej 

[UKOEXAP] (9%) - Vráblová, Miroslava: Prípadové štúdie z trestného práva 

hmotného. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 201 s. ISBN 978-80-8078-171-2 

Ohlasy (1): [o4] 2018 Boroš, Milan: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj], roč. 

6, č. 1, 2018, s. 152 [online]. 

3.  BCI03 Mencerová, Ingrid [UKOPATP] (21%) - Burda, Eduard [UKOPATP] (11% 

[1,45 AH]) - Čečot, Vladimír (14%) - Fedorovičová, Iveta [UKOPATP] (11%) - Maďar, 

Miloš (14%) - Prikryl, Ondrej (6%) - Prokeinová, Margita [UKOPATP] (7% [0,72 AH]) 

- Tobiášová, Lýdia [UKOPATP] (13%) - Turayová, Yvetta [UKOPATP] (3%): 

Repetitórium z trestného práva hmotného. - 2. aktual. a rozšír. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 163 s. - (Učebné texty 

Právnickej fakulty) ISBN 978-80-7160-287-3. 

 

Súhrnne v rozsahu 14,14 AH. 

 

Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu profesor 

vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov A Akreditačnej 

komisie:  

 

• vedecká monografia/komentár k právnym normám vydané v renomovaných zahraničných 

vydavateľstvách, alebo vedecké monografie/komentáre k právnym normám vydané v cudzom 

jazyku,  

• kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané v 

renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku,  

•   vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS alebo SCOPUS1,  

• vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného 

kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve: 

 

1. ADM01 Burda, Eduard [UKOPATP] (50%) - Trellová, Lívia [UKOPAST] (50%): 

Admissibility of an agent provocateur and anadvocate acting as an agent 

[elektronický dokument] Lit.: 28 zázn. In: Balkan Social Science Review 

[elektronický dokument]. - č. 14 (2019), s. 55-80 [print]. - ISSN (print) 1857-8799 

URL: http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/3339 Registrované v: 

scopus. 

2. ADM02 Capíková, Silvia [KAUT] [UKOLFUSOL] (34%) - Burda, Eduard 

[UKOPATP] (33%) - Nováková, Mária [UKOPAPR] (33%): Measures introduced 

in the Slovak Republic in response to the public health crisis caused by the COVID-

19 pandemic [elektronický dokument]. Lit.: 8 zázn. In: Medicine, Law & Society 

[elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 2 (2021), s. 321-350 [print]. - ISSN (print) 

2463-7955. URL: 

https://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/1372/1192. 

Registrované v: wos. 

3. AFD32 Nováková, Mária [KAUT] [UKOPAPR] (33.334%) - Burda, Eduard 

[UKOPATP] (33.333%) - Capíková, Silvia [UKOLFUSOL] (33.333%): Challenges 

for social policy and health policy in a shared economy Lit.: 16 zázn.  In: The 19th 

International scientific conference Globalization and its socio-economic 

consequences 2019 Sustainability in the global-knowledge economy. - Žilina : 

Žilinská univerzita v Žiline, 2020. - S. 1-6 [Globalization and its socio-economic 

consequences 2019 : Sustainability in the global-knowledgeeconomy. 19, Rajecké 

https://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/1372/1192
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Teplice, 09.10.2019 - 10.10.2019] URL: https://www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/02/contents/contents.html. Registrované 

v: wos. 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplynul celkový počet evidovaných 

záznamov 122 (štatistika kategórií). Ide o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti:  

 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 122): 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách (5) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (11) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (2) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (19) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (33) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (3) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (6) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (2) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (2) 

P2 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta (1). 

 

Na základe uvedeného výpočtu kategórií možno konštatovať, že uchádzač výrazne 

prekročil predmetné kritériá (Publikačná činnosť). 

 

Na účely inauguračného konania sa z uvedeného zoznamu publikačnej činnosti 

berie do úvahy: autorstvo jednej vedeckej monografie a autorstvo štyridsiatich piatich 

pôvodných vedeckých prác (z toho aspoň tri kategórie výstupov A Akreditačnej komisie) 

a jednej vysokoškolskej učebnice. 
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c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa čl. 8 Kritérií Právnickej fakulty UK je minimálna požiadavka na ohlasy (citácie 

a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných 

citácií) uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Nemôže ísť o 

autocitácie. 

 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných doposiaľ 939 

ohlasov, z toho v zahraničných publikáciách 287 citácií a v domácich publikáciách 650 citácií 

a 2 recenzie. 

 

 Uchádzač tým splnil požiadavky na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti 

podľa kritérií Právnickej fakulty UK, resp. splnenie tohto kritéria výrazne prekročil. 
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d) Vedecká škola 

 

Podľa čl. 9 kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač vychoval minimálne jedného 

doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z potvrdenia zo dňa 22.06.2022 vyplýva, že uchádzač vychoval dvoch doktorandov, 

ktorým bol udelený titul PhD. a v rámci školiteľstva pripravuje ďalších dvoch doktorandov. 

 

Uchádzač tým splnil požiadavky v kategórii „Vedecká škola“, resp. splnenie kritérií 

prekročil. 
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e) Podľa čl. 10 Kritérií Právnickej fakulty UK vyplýva požiadavka, aby uchádzač bol alebo je 

riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 

- dvoch ukončených grantových úloh alebo  

- jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

- dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej 

školy. 

 

Uchádzač bol/je riešiteľom, resp. spoluriešiteľom nasledovných ukončených a 

prebiehajúcich projektov: 

 

1. Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel, APVV-20-0346, doba 

realizácie: 2021-2023, projekt v realizácii, spoluriešiteľ. 

2. Zásady trestného práva hmotného vo  víre času – 15 rokov od rekodifikácie trestných 

kódexov, VEGA 1/0791/20, doba realizácie: 2019-2022, projekt v realizácii, spoluriešiteľ. 

3. Inovatívna vysokoškolská učebnica zameraná na medzinárodné trestné právo, KEGA 

084UK-4/2019, doba realizácie: 2019-2020, projekt ukončený, spoluriešiteľ. 

4. Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou 

insolvenciou, APVV -15-0740, doba realizácie: 2016-2020, projekt ukončený, 

spoluriešiteľ. 

5. Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu 

ochranu veriteľov, VEGA 1/0907/16, doba realizácie: 2016-2019, projekt ukončený, 

zodpovedný riešiteľ. 

6. Rozvoj právneho klinického vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, 

KEGA 048UK-4/2013, doba realizácie: 2013-2015, projekt ukončený, spoluriešiteľ. 

 

Uchádzač tým splnil požiadavky v kategórii „Riešenie grantových úloh“, resp. 

splnenie kritérií výrazne prekročil. 
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f) Podľa čl. 11 Kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač o získanie titulu profesor predloží 

zoznam mien najmenej piatich významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných 

štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. Zároveň s 

takto predloženým návrhom uchádzač priloží, v anglickom jazyku, resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií. Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) 

oslovuje, so žiadosťou o posúdenie, rektor UK, pričom pri ich výbere vychádza z návrhu 

fakulty. 

 

Uchádzač predložil zoznam mien piatich významných zahraničných odborníkov (z toho 

troch z iných štátov ako z Českej republiky), ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho 

publikácií.  

 

 

ZÁVER: 

 

Uchádzač splnil kritériá vymenúvacieho konania na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa platnej úpravy „Kritériá Právnickej fakulty UK na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá 

na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom 

rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 

 

 

 

 

K BODU 2)  
 

Stanovisko inauguračnej komisie k splneniu alebo nesplneniu kritérií pre vymenovanie 

uchádzača za profesora. 

 

Podľa čl. 20 vnútorného predpisu 7/2014„Zásady habilitačného konania o udelenie titulu 

docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ 

vypracovala inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania o udelenie titulu profesor 

doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD., nasledujúce stanovisko: 

 

Zoznam členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda komisie: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.,  

 

Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.  

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD. 

 

 Prezencia na rokovaní komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  
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A. Zoznam podkladov 
Inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe nasledovných podkladov (v 

zmysle čl. 11 ods. 2vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014: Zásady habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, ktorý bol schválený Vedeckou radou 

Univerzity Komenského v Bratislave): 

 

(1) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky č. 

246/2019 Z. z., resp. vnútorného predpisu UK č. 7/2014), 

(2) osvedčených kópií dokladov: 

- Diplom o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa získaní akademického titulu: Mgr.; 

- Dekrét o udelení vedeckopedagogického titulu docent, 

(3) potvrdenia o vykonaní pedagogickej praxe zo dňa 21.06.2022, 

(4) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore trestné právo 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7) s 

uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií a citácií Univerzity 

Komenského v Bratislave; v zozname uchádzač vyznačil 5 prác, ako aj 5 ohlasov, ktoré sám 

pokladá za najvýznamnejšie; odovzdal ho v písomnej forme ako aj na elektronickom médiu, 

(5) stručnej a výstižnej charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanej a 

podpísanej uchádzačom, v ktorej sa uchádzač vyjadril aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, 

ktoré v zozname prác a ohlasov označil ako najvýznamnejšie, 

(6) súboru všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých 

(umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa čl. 11 ods. 

2 písm. f) vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 7/2014. Každá súčasť súboru je označená 

identifikačným kódom podľa zoznamu publikačnej činnosti (viď bod 4), ktorá je výpisom 

z databázy publikácií a citácií Univerzity Komenského v Bratislave, 

(7) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác alebo umelecké práce, učebníc, 

učebných textov a  

(8) dokladov o vlastnej vedeckej škole (potvrdenia zo dňa 22.06.2022). 

 

 

 

B. Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  
 

Inauguračná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky sú 

vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 

 

Podklady vypracované osobne uchádzačom sú ním vlastnoručne podpísané (životopis, 

charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov). Správnosť údajov v Potvrdení o 

zamestnaní zo dňa 21.06.2022, je potvrdená JUDr. Petrom Pilarčíkom z referátu personálnej 

práce, vnútornej kontroly a sťažností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Správnosť údajov v Potvrdení o vedeckej škole zo dňa 22.06.2022, je overená doc. Dr. iur. 

Angelikou Mašurovou, MLE, prodekankou pre doktorandské štúdium Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty. Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne 

overené v súlade s príslušnými záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom 

z univerzitnej databázy (UK v Bratislave) publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú 

pozornosť venovali členovia inauguračnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie 

jednotlivých publikácií a ohlasov uvedených v zozname publikačnej činnosti. Inauguračná 
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komisia po tomto overení konštatuje, že kategorizácia publikácií je vykonaná správne, v súlade 

s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii a registrácii publikačnej činnosti. 

 

Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatovala, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií sú kvalitné a hodnoverné. 

 

 

 

C. Analýza naplnenia fakultných kritérií  
 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim fakultné 

kritériá, sú:  „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť dňom ich 

schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť 

dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

 

- Čl. 6 Pedagogická prax 

 

Uchádzač doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., v súčasnosti vykonáva pedagogickú činnosť na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Katedre trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky,  v zamestnaneckom pomere nepretržite od 01. novembra 

2007 do súčasnosti, z toho od 15. júna 2014 do súčasnosti na pracovnom a funkčnom mieste 

docenta v rozsahu 100% ustanoveného týždenného pracovného času, kde v súčasnosti 

zabezpečuje výučbu predmetov: 

Trestné právo (1) – povinný predmet 

Trestné právo (2) – povinný predmet 

Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky – povinný predmet. 

 

Uchádzač zabezpečoval školiteľstvo, vrátane konzultácií pre študentov – vedenie a oponovanie 

záverečných prác, zároveň sa podieľal ako člen komisie na rigoróznych konaniach a vychoval 

dvoch doktorandov, ktorým bol udelený titul PhD. V súčasnosti školí dvoch doktorandov. 

 

Uchádzač sa tiež podieľal na tvorbe piatich učebných pomôcok – vysokoškolských učebníc a 

skrípt v rozsahu 14,14 AH (potrebných 10 AH). 

 

Uchádzač splnil kritériá na získanie titulu profesor v oblasti „Pedagogická prax“ podľa 

citovaných Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

- Čl. 7 Publikačná činnosť 

 

Uchádzač splnil požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti podľa citovaných 

kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to autorstvom štyroch 

vedeckých monografií (AAA, AAB, ABA, ABB), ktoré predstavujú vedecký prínos v odbore. 

Uchádzač sa tiež podieľal na tvorbe piatich učebných pomôcok – vysokoškolských učebníc 

a skrípt. Uchádzač splnil podmienku minimálne štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých 

prác vrátane vedeckých monografií (z toho minimálne tri kategórie A), vedeckých a odborných 
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článkov a príspevkov v cudzom jazyku, vydaných v zahraničných vydavateľstvách alebo 

v recenzovanom zborníku zo zahraničného kongresu/konferencie. Spolu je uchádzač autorom, 

resp. spoluautorom 122 publikácií. Súhrnný rozsah stráv v publikačných kategóriách je 14,14 

AH (potrebných 10 AH). 

 

Uchádzač tak splnil kritériá pre „Publikačnú činnosť“ podľa citovaných Kritérií 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

- Čl. 8 Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa článku 8 kritérií Právnickej fakulty UK na získanie titulu profesor – minimálna 

požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií 

uchádzačových vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Podľa výpisu 

z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie Knižnica Právnickej fakulty UK v 

Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných doposiaľ 937 ohlasov, z toho v zahraničných 

publikáciách 287 citácií a v domácich publikáciách 650 citácií a 2 recenzie. 

 

Uchádzač tak splnil aj požiadavky na „Ohlasy“ (citácie a recenzie) podľa citovaných 

Kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

- Čl. 9 Vedecká škola 

Podľa čl. 9 kritérií Právnickej fakulty UK uchádzač vychoval minimálne jedného doktoranda, 

ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného doktoranda v 

danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z potvrdenia zo dňa 22.06.2022 vyplýva, že uchádzač vychoval dvoch doktorandov, ktorým 

bol udelený titul PhD. a v rámci školiteľstva pripravuje ďalších dvoch doktorandov. 

 

Uchádzač tým splnil požiadavky v kategórii „Vedecká škola“,  podľa citovaných Kritérií 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

- Čl. 10 Riešenie grantových úloh 

Podľa čl. 10 Kritérií Právnickej fakulty UK vyplýva požiadavka, aby uchádzač bol alebo je 

riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 

- dvoch ukončených grantových úloh alebo  

- jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

- dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej 

školy. 

 

Uchádzač bol riešiteľom, resp. spoluriešiteľom štyroch ukončených projektov a dvoch 

prebiehajúcich projektov. 

 

Uchádzač tak splnil aj požiadavky na riešenie „Grantových úloh“ podľa citovaných Kritérií 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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- Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

 

Uchádzač o získanie titulu profesor predložil zoznam mien najmenej piatich významných 

odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako z Českej republiky, ktorí posúdili 

kvalitatívnu stránku jeho publikácií. Zároveň s takto predloženým návrhom uchádzač priložil v 

anglickom jazyku resumé svojich najvýznamnejších vedeckých publikácií. Zahraničných 

posudzovateľov (najmenej troch) oslovil so žiadosťou o posúdenie rektor UK, pričom pri ich 

výbere vychádza z návrhu fakulty. 

 

 

ZÁVER O SPLNENÍ KRITÉRIÍ 

 

Stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

Uchádzač splnil kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesor v plnom rozsahu, vo všetkých 

kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia prijala záver, že uchádzač 

o vedeckopedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. podmienky na získanie 

vedeckopedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že uchádzač doc. 

JUDr. Eduard Burda, PhD., spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá 

podmieňujúce jeho získanie. 

 

Vzhľadom na to inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní 

a vykonať inauguračnú prednášku. 

 

 

 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.      ...............................................    

 

 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.     ................................................. 

 

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.     ................................................. 

 

 

prof. JUDr. Peter Polák, PhD.     .................................................

     

 

 

 

      

V Bratislave 04.08.2022 


