
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 11.02.2020. 

 

 

 

BOD 3)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – doc. PaedDr. 

JCDr. Róbert Brtko, CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

rímskeho práva, v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - 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 doc. 

PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc. v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.). 

 Uviedol, že doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. je v súčasnosti docentom v odbore 

teória a dejiny štátu a práva, dlhodobo sa venuje rímskemu právu a kánonickému právu. 

Odbor rímske právo nebol na Slovensku akreditovaný vyše 10 rokov, napriek silnej 

tradícii, a preto je dekan PraF UK veľmi rád, že potom, ako Právnickej fakulte UK v Bratislave 

bolo priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie za profesora 

v odbore rímske právo, doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. sa rozhodol požiadať 

o habilitačné konanie o udelenie titulu docent v tomto odbore a tým rozšíriť rad docentov 

a čochvíľa i profesorov v odbore rímske právo, pretože vedcov venujúcich sa rímskemu právu 

je nedostatok. 

Predseda VR PraF UK informoval členov VR PraF UK, že v predkladanom materiáli 

týkajúcom sa tohto konania, sú uvedené splnené kritériá spolu za celú vedeckú kariéru 

uchádzača, ale zvášť aj splnenie kritérií pre účely tohto habilitačného konania v odbore rímske 

právo po 17.05.2013, teda po dátume začiatku predchádzajúceho habilitačného konania doc. 

PaedDr. JCD. Róberta Brtku, CSc. 

 Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-

výskumnú činnosť,  ktorý predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných 

podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v 

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

odbor 3.4.9.) a podporil konanie. Ďalej predniesol návrh na predsedu habilitačnej komisie, 

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

 

Potom predseda VR PraF UK taktiež podporil konanie a otvoril k bodu č. 3 diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a  tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3 

a dal o ňom hlasovať. 

 

 

 



Hlasovanie č. 3:  

 

Za:                33 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       1 hlas  

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Hlasovania sa zdržal: habilitant -  doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

Na hlasovaní sa zúčastnil aj prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie 

už pred začiatkom inauguračnej prednášky doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 

 

Na hlasovaní sa zúčastnil aj doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorý sa dostavil na zasadnutie 

pred rokovaním o tomto bode programu. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a  prof. JUDr. Mária Srebalová, 

PhD., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške 

doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 

 

Uznesenie č. 3:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent doc. 

PaedDr. JCDr. Róbertovi Brtkovi, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva,  v odbore rímske právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9),  

predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej 

prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. 

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

 

Členovia:    

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR  

 

doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.   

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.  



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

 

 

doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Manželská úcta (honor matrimonii) a manželské povedomie (affectio maritalis) ako pojmové 

znaky rímskeho manželstva v klasickom a justiniánskom práve. 
 

 

Téma habilitačnej práce:  

Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


