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Zápisnica o priebehu a výsledku voľby kandidáta na 
dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 

Zápisnica je vyhotovená podľa článku 10 Poriadku voľby kandidáta 

na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- vnútorný predpis č. 8/2010 (ďalej len „Poriadok voľby“) 

volebnou komisiou pre voľby kandidáta na dekana (ďalej len 

„volebná komisia“) dňa 29. 4. 2022 po prvom kole volieb.  

 

Členovia volebnej komisie: 

- doc. JUDr. Marek Domin, PhD. – predseda 

- Mgr. Petronela Luprichová, PhD. – člen za zamestnaneckú časť 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF UK“) 

- Bc. Matúš Brath – člen za študentskú časť AS PraF UK 

 

Deň a miesto voľby kandidáta na dekana: 

29. 4. 2022, budova Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Šafárikovo nám. 6, Bratislava. 

Zasadnutie AS PraF UK, na ktorom sa konala voľba dekana, sa 

uskutočnilo v miestnosti Auditórium Maximum - Amfiteáter 

(verejná časť zasadnutia) so začiatkom o 9:00 hod. 

Osobitnou volebnou miestnosťou bola miestnosť č. 324 SB Iuridicum 

(neverejná časť zasadnutia). 

 

Kandidát na kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „dekan PraF UK“): 

- doc. JUDr. Eduard Burda, CSc. 

 

Návrhy na kandidátov na kandidáta na dekana 

Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2022 posudzovala 

splnenie podmienok nasledovných podaných návrhov kandidátov na 

kandidáta na dekana.  

 

1. Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. JUDr. Tomáša 

Strémyho, PhD. doručený dňa 7. 4. 2022 (e. č. 627), ktorým bol 

navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu 

bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

2. Návrh člena akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Petra Lukáčku, 

PhD. doručený dňa 8. 4. 2022 (e. č. 631), ktorým bol navrhnutý 

za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu bol pripojený 
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súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

3. Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. et doc. PaedDr. 

JCDr. Róberta Brtka, CSc. doručený dňa 8. 4. 2022 (e. č. 633), 

ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho 

životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

4. Návrh člena akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Ondreja 

Laciaka, PhD. doručený dňa 11. 4. 2022 (e. č. 643), ktorým bol 

navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu 

bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

5. Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. JUDr. Mariána 

Vrabka, CSc. doručený dňa 12. 4. 2022 (e. č. 648), ktorým bol 

navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu 

bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

6. Návrh člena akademickej obce PraF UK JUDr. Jozefa Andraška, 

PhD. doručený dňa 12. 4. 2022 (e. č. 650), ktorým bol navrhnutý 

za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu bol pripojený 

súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

7. Návrh člena akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Rudolfa 

Kasinca, PhD. doručený dňa 12. 4. 2022 (e. č. 652), ktorým bol 

navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu 

bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

8. Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. JUDr. Jozefa 

Čentéša, PhD. doručený dňa 12. 4. 2022 (e. č. 653), ktorým bol 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 

Volebná komisia pre voľby kandidátov na dekana 
 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

Strana 3 z 6 
 

navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K 

návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho 

životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

9. Návrh člena akademickej obce PraF UK doc. PhDr. Dušana 

Staneka, CSc. doručený dňa 13. 4. 2022 (osobne tajomníčke AS 

PraF UK), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta 

a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

10. Návrh členky akademickej obce PraF UK doc. Dr. iur. Angeliky 

Mašurovej, MLE doručený dňa 13. 4. 2022 (osobne tajomníčke AS 

PraF UK), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta 

a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

11. Návrh člena akademickej obce PraF UK JUDr. Pavla Raka, PhD. 

doručený dňa 19. 4. 2022 (e. č. 661), ktorým bol navrhnutý za 

kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu bol pripojený 

súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

12. Spoločný návrh členov akademickej obce PraF UK (1) prof. 

JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., (2) doc. JUDr. Ing. Mateja 

Kačaljaka, PhD. a (3) JUDr. Andrey Szakács, PhD.  doručený dňa 

19. 4. 2022 (e. č. 662), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. 

JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu bol pripojený súhlas 

navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

13. Návrh člena akademickej obce PraF UK doc. JUDr. Petra Lysinu, 

PhD. doručený dňa 19. 4. 2022 (e. č. 676), ktorým bol navrhnutý 

za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. K návrhu bol pripojený 

súhlas navrhovaného kandidáta a jeho životopis. 
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Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh 

spĺňa podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

14. Návrh členky akademickej obce PraF UK Mgr. Petry Uličnej, 

PhD. doručený dňa 14. 4. 2022 (osobne tajomníčke AS PraF UK), 

ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho 

životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

15. Návrh členky akademickej obce PraF UK Mgr. Jany Šmelkovej, 

PhD. doručený dňa 14. 4. 2022 (osobne tajomníčke AS PraF UK), 

ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta a jeho 

životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

16. Návrh člena akademickej obce PraF UK prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD. doručený dňa 14. 4. 2022 (osobne tajomníčke AS 

PraF UK), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta 

a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa 

podmienky podľa článku 3 ods. 3 Poriadku voľby. 

 

17. Návrh pána dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. 

Petra Fedora, PhD. doručený dňa 14. 4. 2022 (osobne tajomníčke 

AS PraF UK), ktorým bol navrhnutý za kandidáta doc. JUDr. Eduard 

Burda, PhD. K návrhu bol pripojený súhlas navrhovaného kandidáta 

a jeho životopis. 

 

Volebná komisia konštatuje, že na predložený návrh sa v 

zmysle článku 3 ods. 3 Poriadku voľby neprihliada, nakoľko 

pán dekan nie je členom akademickej obce PraF UK. 

 

Postup volebnej komisie podľa čl. 3 ods. 3 Poriadku voľby: 

Tajomník akademického senátu postúpil dňa 20. 4. 2022 predsedovi 

volebnej komisie vyššie uvedené návrhy na kandidátov na dekana. 

Volebná komisia sa následne zaoberala skutočnosťou, či doručené 

návrhy spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 ods. 1 až 3 Poriadku 

voľby. Volebná komisia konštatovala na svojom zasadnutí konanom 

dňa 22. 4. 2022, že návrhy na kandidáta na dekana PraF UK boli 

podané na kandidáta doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. Návrhy boli 
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podané v lehote stanovenej Predsedníctvom AS PraF UK (t 

.j . 19. 4. 2022 do 12:00 hod.). 

Na základe uvedených skutočností sa volebná komisia jednomyseľne 

uzniesla, že doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. má byť v zmysle čl. 

3 ods. 3 Poriadku voľby zaradený ako kandidát na voľbu kandidáta 

na dekana PraF UK. 

 

Počet členov akademického senátu:  

=27= 

Na zvolenie kandidáta na dekana je potrebné získať v prvom kole 

14 hlasov. 

 

Počet členov akademického senátu prítomných na zasadnutí 

akademického senátu s programom voľby kandidáta na dekana: 

=25= 

 

Výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb: 

Predseda AS PraFUK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyhlásil voľbu 

kandidáta na dekana za začatú a vyzval osoby, ktoré nie sú členmi 

akademického senátu, aby opustili osobitnú volebnú miestnosť a 

jej okolie. 

Predseda volebnej komisie objasnil spôsob úpravy hlasovacieho 

lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho lístka. 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 

=25= 

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 

=25= 

 

Počet platných hlasovacích lístkov: 

=24= 

 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 

=1= 

 

Počet hlasov „áno“ pre kandidáta: 

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.: =24= 

 

Za kandidáta na dekana bol zvolený: 

- doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

Kandidát získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS 

PraF UK, a preto bol zvolený za kandidáta na dekana podľa čl. 7 

ods. 3 Poriadku voľby v prvom kole. 

 

Volebná komisia konštatuje, že voľba kandidáta na dekana prebehla 

v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, rovnako vnútornými predpismi 
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Univerzity Komenského v Bratislave a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Zápisnica bola spísaná dňa 29. 4. 2022 o 11:10 hod. v Bratislave 

v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Žiadny z členov volebnej komisie nevzniesol proti obsahu tejto 

zápisnice žiadne námietky. 

 

 

 

...............................................................

....... 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

predseda volebnej komisie 

 

 

 

...............................................................

......          

 .........................................................

.............................. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.              Bc. 

Matúš Brath 

        členka volebnej komisie           člen 

volebnej komisie                                                                       

za zamestnaneckú časť AS PraF UK      za študentskú 

časť AS PraF UK 


