
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 19.05.2022. 

 

 

BOD 7 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – 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 predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 7) - návrh na schválenie predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy 

habilitačnej práce v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

JUDr. Kataríne Burdovej,      PhD., v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Následne poveril prodekana pre vedu 

a rozvoj prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD., podľa čl. 3 ods. 2 vnútorného predpisu PraF UK 

č. 3/2016 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, aby predsedal tomuto bodu programu 

zasadnutia VR PraF UK. Zároveň sa  predseda VR PraF UK vzdial z miestnosti, takže na účely 

tohto bodu programu zasadnutia VR PraF UK bol neprítomný. Uvedené predseda VR PraF UK 

zdôvodnil tým, že habilitantka je jeho manželka a preto považuje takýto postup z hľadiska 

transparentnosti za najvhodnejší. Prodekan pre vedu prof. Strémy sa ujal predsedania a 

predstavil habilitantku, oboznámil prítomných s jej vedeckou a pedagogickou činnosťou a 

konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitantka spĺňa všetky kritériá 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) a podporil 

konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.  

 

Potom predsedajúci otvoril k bodu č. 7 diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak 

predsedajúci uzatvoril rokovanie o bode č. 7 a dal o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie č. 6:   

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Hlasovania sa už zúčastnil aj prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

 



Hlasovania sa nezúčastnil dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., (manžel 

habilitantky). 

 

 

Uznesenie č. 6:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent 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.) – predsedu habilitačnej 

komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému 

habilitačnej práce: 

 

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 v Brne, 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. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Po skončení rokovania o bode č. 7 prodekan pre vedu a rozvoj prof. Strémy zavolal späť na 

zasadnutie VR PraF UK predsedu VR PraF UK a odovzdal mu vedenie zasadnutia.  

 

 

 

 

                                                                                      doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                              predseda VR PraF UK 

                                                                                                   dekan fakulty 

 

                                                                                  

                                                                                 prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

                      predsedajúci časti zasadnutia VR PraF UK 

 


