
 
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty 
 zo dňa 23.06.2022 

 

 

 

BOD 7) Habilitačné konanie o udelenie titulu docentka – JUDr. Katarína Burdová, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného práva 

a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie 

titulu docentka 

 

Predseda VR PraF UK pred otvorením bodu č. 7) odovzdal v zmysle  

Rokovacieho poriadku VR PraF UK vedenie zasadnutia VR  PraF UK v bode 7) a 8)  

prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD. a sám fyzicky opustil 

zasadnutie, pretože v bode č. 7)  išlo o jeho manželku a v bode č. 8) o neho samotného.  

Predsedajúci prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. otvoril bod 

7) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Kataríne Burdovej, PhD. 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Potom  v mene predsedu  habilitačnej komisie prof. JUDr. 

Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom VR PraF UK zápis 

z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore medzinárodné 

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

3.4.8.), zo dňa 21.06.2022. 

 

 

Predseda: 
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Členovia: 
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, SR 
 
doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M 
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola n.o., Fakulta práva, Bratislava, SR 
 
Oponenti:  
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR  
 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 
 
 



 
 
Téma habilitačnej prednášky:   
Medzinárodné rodičovské únosy detí a Slovenská republika v premenách času 
 
Téma habilitačnej práce:  
Krívajúce rodičovstvo v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom 

 
Predsedajúci prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval 

prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Kataríny Burdovej, PhD. zo dňa 

21.06.2022. 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 predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka JUDr. Kataríne 

Burdovej, PhD., v študijnom  odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), ktorý ho predložil na rokovanie VR 

PraF UK. 

 

Následne prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD podporil tento 

návrh a udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., 

aby  zaujal krátke stanovisko. Ten osvedčil, že habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce JUDr. Burdovej, ktorá prebehla 21.06.2022 vysoko prekročila požiadavky 

kladené na UK PraF na habilitačné konanie a odporučil v mene habilitačnej komisie udeliť jej 

titul docentka a podporiť predložený návrh a požiadal prítomých členov VR PraF UK 

o podporu tohto návrhu. 

 

 Predsedajúci otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa zapojil doc. JUDr. Peter 

Lysina, PhD. Ten sa prihovoril za kladné stanovisko k udeleniu titulu docent, ocenil kvality 

JUDr. Burdovej a požiadal prítomných členov VR PraF UK o podporu návrhu. Keďže ďalšie 

príspevky do diskusie neboli, predsedajúciuzavrel 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. 7:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         40  

 

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.  7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docentka JUDr. Kataríne Burdovej, 

PhD. Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra medzinárodného 

práva a medzinárodných vzťahov, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) návrh na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docentka. 

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

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.  

          predsedajúci časti zasadnutia VR PraF UK 

 


