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BOD 4)  Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. 

Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu a práva 

(odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) – 

schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, oponentov, témy 

habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) - 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. Zuzane Mlkvej Illýovej, PhD. v odbore teória a dejiny štátu a práva (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.). Následne dal slovo prof. 

JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť,  ktorý 

predstavil habilitantku. V krátkosti 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 teória a dejiny štátu 

a práva (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.2.) 

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

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

 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu. Do diskusie sa prihlásil 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý mal výhrady k  názvu navrhnutej témy habilitačnej 

prednášky „Kedy vznikol československý štát?“  Odporúčal bližšie špecifikovať názov, aby 

z neho bolo zrejmé, že ide o právny problém. 

Rozprúdila sa k tejto téme diskusia, do ktorej sa prihlásili: 

- doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. - uviedol, že ide o zložitý právno-historický problém, 

ktorý habilitantka skúma z inovatívnej perspektívy, 

- prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - ako budúci predseda habilitačnej komisie uviedol, 

že sa nebráni špecifikácii názvu habilitačnej prednášky a uviedol čiastkový návrh 

špecifikácie,  

- doc. JUDr. Marian Giba, PhD. - uviedol, že by bolo vhodné, aby téma ostala, prípadne 

bola špecifikovaná v diskusii s habilitantkou,  

- doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - uviedol, že takto stanovená téma, môže byť právne 

zameraná,   

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - uviedol čiastkovú možnosť špecifikácie témy,  

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. -  uviedol čiastkovú možnosť špecifikácie názvu. 

 



Na záver diskusie vystúpil predseda VR PraF UK, ktorý navrhol a predložil definitívne 

znenie špecifikácie témy vyplývajúce z diskusie (teda nie zmeny, ale len vysvetlenie za 

pomlčkou):  

„Kedy vznikol československý štát? – právne a právnopolitické polemiky o vzniku 

československého štátu“. 

  

Do diskusie sa už nikto neprihlásil, tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie 

o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať aj v znení novo špecifikovanej témy habilitačnej prednášky. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Za:                35 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa zúčastnila aj  Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá sa dostavila na 

zasadnutie pred začiatkom rokovania o tomto bode programu.    

 

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

PhD., ktorí boli na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške doc. 

JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 

 

Uznesenie č. 4:  

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

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

Zuzane Mlkvej Illýovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore teória a dejiny štátu 

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

3.4.2),  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. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.  

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. 

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

 



Oponenti:  

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.  

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

 

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

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

 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Kedy vznikol československý štát? – právne a právnopolitické polemiky o vzniku 

československého štátu. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Láme kúpa nájom? K historickoprávnym súvislostiam zvecnoprávnenia nájmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


