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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  21. októbra  2021 od  14.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51 

 

Prítomní:          39  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:      12  členov VR PraF UK   

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián Giba, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – inauguračná prednáška. 

 

3. Iné návrhy na schválenie: 

 

a) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch, 

b) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

4. Informácia dekana. 

 

5. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián Giba, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

6. Rôzne. 

 

7. Záver. 

 

Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a 

privítal všetkých jej prítomných členov. 
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Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mariána 

Gibu, PhD. 

 Prodekan pre vedu a rozvoj, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., skontroloval účasť 

(prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mariána 

Gibu, PhD. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného ON-

LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

-  boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie 

a dvaja oponenti, 

- bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov  VR PraF UK, t.j. z 51 

členov bolo prítomných 36 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

 Pred hlasovaním o prvom bode programu zasadnutia sa prihlásili ďalší dvaja členovia VR 

PraF UK, Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. Další člen 

VR PraF UK, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. sa prihlásil pred inauguračnou prednáškou doc. 

JUDr. Mariána Gibu, PhD. (spolu počet prítomných 39). 

 

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri niektorých  hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť. 

Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na 

hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom 

k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF 

UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok 

jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

      Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:   

- JUDr. Témáš Borec 

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- JUDr. Peter Hulla 

- JUDr. Viliam Karas, PhD. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M.      

- JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 
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  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie 

či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. doc. 

PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  Všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné. 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           33 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 5 prítomní členovia  VR PraF UK (z 38 prítomných). 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 21.10.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:            30 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasy 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 6 prítomní  členovia  VR PraF UK  (z 38 prítomných). 

 

 .Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 21.10.2021 ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 

21.10.2021 sú realizované ako tajné. 
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Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián Giba, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,  

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, prítomných hostí a inauguranta.  

Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc.,    

predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Mariána 

Gibu, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej komisie 

a oponentov. 

 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.; prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.; prof. doc. JUDr. Karel 

Klíma, CSc., Dr. hab.. 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.; prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.. 

Neprítomný oponent: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M (ospravedlnený). 

 

            Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. konštatoval, že 

v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK a PraF 

UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej 

komisie zo dňa 08.10.2021 uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. Predseda 

inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v inauguračnom konaní 

a vykonať inauguračnú prednášku na tému: „Finančná ústava Slovenska“.   

Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 21.10.2021 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

   

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzača, jeho 

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD., aby 

predniesol svoju inauguračnú prednášku na tému „Finančná ústava Slovenska“ v časovom 

limite do 20 minút, pričom konanie inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.   

 

Inaugurant, doc. JUDr. Marián Giba, PhD., pozdravil prítomných členov VR PraF UK,  

prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

Inaugurant v úvode prednášky vymedzil jej predmet, najmä pojem „finančná ústava“ 

v kontexte slovenského ústavného systému, cieľ a hypotézu. Cieľom prednášky bolo analyzovať 

dôsledky novej úpravy čl. 55a Ústavy pre fungovanie „finančnej ústavy Slovenska“ v aplikačnej 

praxi. Hypotéza, ktorú chcel inaugurant verifikovať, je, že nová ústavná úprava čl. 55a Ústavy 

významne posilňuje postavenie Ústavného súdu v ústavnom systéme z hľadiska šírky jeho 

prieskumnej právomoci pri kontrole ústavnosti. Inaugurant zdôraznil, že predmetom prednášky 

bude výlučne ústavnoprávny pohľad na tému, ktorá inak spája tiež rovinu ekonomickú, finančno-
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právnu a európsko-právnu. Predmetom prednášky z časových dôvodov nebol teoretický rozbor 

problematiky „finančných ústav“ ani doktrinálna polemika s nimi spojená.  

V úvode hlavnej časti prednášky vo vzťahu k dopadom nového čl. 55a Ústavy inaugurant 

predstavil dve východiskové premisy, a to, po prvé, že ústavný text neobsahuje deklaratórne resp. 

nenormatívne časti a, po druhé, že ústavodarca neupravuje otázky, ktoré považuje za vyčerpávajúco 

upravené doterajším znením ústavných textov. Z toho už ipso facto vyplýva, že zavedenie čl. 55a 

Ústavy nevyhnutne prináša ústavne relevantné zmeny doterajšieho právneho stavu a významné 

dôsledky. V ďalšej časti inaugurant tieto dôsledky predstavil, pričom ich vidí v troch rovinách.   

Prvým dôsledkom je prechod ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z kategórie 

„nepredpokladaných“ ústavných zákonov do kategórie blanketových, a súčasne zriadenie Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť priamo Ústavou. To eliminuje potenciálne riziko spochybnenia legitimity 

a v krajnom prípade až legality tohto ústavného predpisu a ním zriadeného ústavného orgánu. 

Druhý dôsledok inaugurant vidí v zavedení troch nových princípov do Ústavy (princíp dlhodobej 

udržateľnosti hospodárenia štátu, princíp transparentnosti vynakladania verejných prostriedkov, 

princíp efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov) resp. jedného nového „princípu 

rozpočtovej zodpovednosti“, ktorý zastrešuje uvedené tri subkategórie. Z uvedeného vyplynul tretí 

závažný dôsledok, ktorým je, že Ústavný súd získava podstatne širšie možnosti v procese 

prieskumu ústavnosti vďaka novým ústavným princípom, ktoré sú navyše formulované dosť 

abstraktne, a teda vytvárajú priestor pre výklad. V rámci tohto bodu sa inaugurant zamýšľal nad 

zásadnou otázkou, akými prostriedkami bude môcť Ústavný súd chrániť „finančnú ústavu“. Podľa 

inauguranta na to vytvára priestor najmä konanie o súlade právnych predpisov a konanie o výklade 

Ústavy alebo ústavného zákona. V obmedzenej miere prichádza do úvahy aj konkrétna kontrola 

ústavnosti, napr. cez „komunálnu“ ústavnú sťažnosť.  

Na základe uvedeného inaugurant prezentoval niekoľko syntetizujúcich záverov, ktoré 

podľa neho potvrdzujú stanovenú hypotézu. Inaugurant uviedol, že čl. 55a Ústavy postavil 

„finančnú ústavu Slovenska“ na najsilnejší možný právny základ; posilnil konzistentnosť 

a prehľadnosť slovenského ústavného systému doplnením chýbajúceho priameho prepojenia medzi 

Ústavou a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti; explicitne formuloval  ústavné 

princípy rozpočtovej zodpovednosti; na úkor politickej moci rozšíril prieskumnú právomoc 

Ústavného súdu aj na sféru, v ktorej doposiaľ nebol aktívny, a súčasne ponechal dostatočne široký 

priestor na hľadanie bodu rovnováhy medzi potrebnou diskréciou politickej moci pri nakladaní 

s verejnými rozpočtovými prostriedkami a nutnosťou dodržiavania ústavných princípov rozpočtovej 

zodpovednosti.  

 

V záverečnej časti inauguračnej prednášky inaugurant v súlade s požiadavkami právnej 

úpravy zhodnotil svoj vedecký prínos pre odbor, ktorý vníma v troch základných sférach: 1. 

vedecký výskum ústavného systému Francúzska; 2. vedecký výskum ústavnej úpravy rozpočtovej 

zodpovednosti; 3. vedecký výskum tematiky ústavných zvyklostí. 

 

Inauguračnou prednáškou uchádzač preukázal svoju vedeckú a pedagogickú spôsobilosť 

zrozumiteľne a fundovane prezentovať doteraz hlbšie nespracovanú problematiku „finančnej 

ústavy“ resp. ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti v podmienkach Slovenska s osobitným 

dôrazom na nedávnu ústavnú novelizáciu v tejto oblasti.  



 6  

Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, 

DrSc. otvoril  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

- doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc, z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Právnickej fakulty, 

- doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnicej 

fakulty 

-  prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab., z Metropolitní univerzity Praha. 

 

Diskutujúci vyzdvihli inauguračnú prednášku, odborné, vedecké, pedagogické a osobnostné 

kvality inauguranta. Prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. na záver diskusie poukázal 

a ocenil inaugurantovo duálne absolvovanie doktorandského štúdia na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzite Panthéon-Assas (Sorbonne) v Paríži. 

Vyzdvihol aj jeho vedecký prínos k rozvoju odboru ústavného práva tak na Slovensku, ako aj 

v zahraničí. 

  

Inaugurant odpovedal na položené otázky postupne v sérii, ako mu boli položené 

diskutujúcimi, reagoval na ich pripomienky a poďakoval im za ich milé a uznanlivé slová. 

  

Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a 

vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.  

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. vo svojich oponentských 

posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť uchádzača, jeho doterajšie 

vedecké výstupy, ako aj jeho osobnostné predpoklady pre menovanie za profesora. 

 

Prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. v oponentskom posudku uviedol, že inaugurant nielen 

spĺňa všetky požadované podmienky pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ale 

v zásade ich všetky aj významne prekračuje. Hodnotu veľmi solídnych kvantitatívnych parametrov 

vedeckej a publikačnej činnosti inauguranta podľa oponenta významne zvyšuje vysoká kvalita jeho 

publikačných výstupov, ktorá podľa jeho úsudku obstojí aj v prísnom medzinárodnom porovnaní. 

V doterajšej vedeckej spisbe inauguranta podľa oponenta dominujú najmä dva tematické okruhy: po 

prvé, organizácia a fungovanie ústavného modelu Francúzska, po druhé, ústavné postavenie 

prezidenta a jeho vzťahy k najvyšším ústavným orgánom (inštitucionálna oblasť ústavného práva). 

V rámci prvého okruhu oponent osobitne vyzdvihol monografiu Súdna kontrola ústavnosti vo 

Francúzsku ako jedno z najvydarenejších vedeckých diel vydaných v ostatnom desaťročí v 

domácom vydavateľstve, ktorého autorom je predstaviteľ domácej konštitucionalistiky. Na kvalite 

i kvantite publikácií z druhého okruhu sa podľa oponenta pozitívne odráža externá poradenská 

činnosť inauguranta v ústavnoprávnej sfére, vďaka čomu korešpondujú s potrebami praxe. Oponent 

vysoko ocenil jazykovú vyspelosť, zrozumiteľnosť a didaktickú precíznosť odborného vyjadrovania 
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inauguranta, ale aj  konzistentnosť jeho postojov k problémom ústavno-politického života. 

Inauguranta podľa oponenta charakterizujú mimoriadne pozitívne osobnostné hodnoty, teda súhrn 

pozitívnych morálnych vlastností ako zodpovednosť v konaní, pracovitosť a spoľahlivosť, 

otvorenosť a ústretovosť vo vzájomných kontaktoch a ocenenia hodné morálne postoje. Oponent 

skonštatoval tiež bezproblémové splnenie ďalších podmienok vrátane pedagogickej praxe, na 

základe čoho sformuloval jednoznačné odporúčanie v prospech úspešného uzavretia inauguračného 

konania.  

  

Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. v oponentskom posudku vyzdvihla inauguranta ako 

zrelého a skúseného vysokoškolského pedagóga a vedecko-výskumného pracovníka. Jeho 

vedeckovýskumná činnosť vo vednom odbore ústavné právo má značný rozsah, týka sa aktuálne 

ústavných pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ústavných aspektov európskych integračných 

zoskupení či problematiky volieb a referenda. Osobitný okruh jeho skúmania dlhodobo tvorí 

problematika francúzskeho ústavného práva. Inaugurantom zvolené okruhy, či už v čase riešenia, 

ale aj v súčasnosti predstavujú podľa oponentky mimoriadne aktuálne oblasti práva a právnych 

otázok. Mnohé z nich pritom neboli vedecky rozpracované. Inaugurant je podľa oponentky známou 

a uznávanou osobnosťou v oblasti ústavného práva doma i v zahraničí. Svedčí o tom jeho 

pravidelná aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách, tiež jeho grantová činnosť. 

Jeho práce sú publikované v širokom spektre časopisov a zborníkov, mnohé z nich sú vydávané 

v zahraničných vydavateľstvách. O jeho vedeckej erudícii svedčí aj fakt, že jeho práce sú často 

citované, ako to ukazuje zoznam jeho publikačnej činnosti, a to v značnom rozsahu opäť aj 

v zahraničí. Zo všetkých uvedených dôvodov oponentka odporúča, aby bolo inaugurantovi 

navrhnuté udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

 

Za neprítomného oponenta prof. JUDr. Zdenka Kühna, Ph.D., LL.M., prečítal jeho 

oponentský posudok predseda inauguračnej komisie, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.. 

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. vo svojom oponentskom posudku najskôr 

vyzdvihol inaugurantovo duálne absolvované PhD. štúdium na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave a Univerzite Panthéon-Assas (Sorbonne) v Paríži, ktoré podľa neho 

rozhodne nie je štandardom v ČR ani na Slovensku, čo už samo osebe vypovedá o výnimočných 

vedeckých kvalitách inauguranta. Oponent ocenil rozsiahle zahraničné skúsenosti inauguranta a 

kvalitu jeho vedeckých diel orientovaných na Francúzsko, osobitne monografiu venovanú súdnej 

kontrole ústavnosti v tomto štáte. Ako pozoruhodné a významné tiež vyzdvihol viaceré 

inaugurantove akademické články venované tematike prezidenta SR, nepísaného ústavného práva či 

ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti. Z publikačných výstupov oponent ocenil aj tie, ktoré 

reagujú na vysoko aktuálne právno-politické témy s ústavnoprávnym presahom. Oponent pozitívne 

zhodnotil aj ďalšie vedecké aktivity inauguranta (konferencie a grantové úlohy) a jeho pedagogickú 

prax. Na základe uvedeného vyslovil záver, že inaugurant v plnej miere vyhovel kritériám 

vyžadovaným na získanie titulu „profesor“.   

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na                                        

vymenovanie doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. za profesora v odbore ústavné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).   
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Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. vyzval 

inauguranta, aby sa vyjadril k oponentským posudkom; ten sa oponentom poďakoval a uviedol, že 

si váži a cení ich kladné hodnotenia. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. otvoril diskusiu 

k oponentským posudkom, do ktorej sa prihlásili: 

 

-  prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., ktorý sa vyjadril najmä k osobe inauguranta, ktorého 

pozná z obdobia, keď nastúpil ako absolvent  Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe 

na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na Katerdu ústavného práva; tu 

inaugurant požiadal o možnosť absolvovania doktorandského štúdia paralelne na  PraF UK 

v Bratislave a na Univerzite Panthéon-Assas (Sorbonne) v Paríži; obe štúdia úspešne ukončil 

a prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. ako jeho školiteľ už vtedy videl v inaugurantovi veľký 

potenciál  a úspešného pedagóga, čo sa v jeho ďalšej pedagogickej činnosti aj potvrdilo; 

vyzdvihol inaugurantovu čestnosť a odhodlanosť presadzovať svoje myšlienky; vysoko 

oceňuje jeho výstupy na verejnosti a v printových médiách aj v citlivých otázkach, najmä 

presnosť a zrozumiteľnosť jeho myšlienok a vystúpení; uviedol, že inaugurant je známy 

a uznávaný odborník v oblasti ústavného práva nielen doma, ale aj v zahraničí; zvýraznil aj 

jeho význam súviasiaci s komentárom Ústavy Slovenskej republiky; na záver uviedol, že 

inaugurant, doc. JUDr. Marián Giba, PhD., spĺňa všetky vedecké, pedagogické a osobnostné 

kritériá na vymenovanie za profesora a požiadal prítomných členov vedeckej rady 

o podporu konania. 

 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., ktorá tatiež požiadala o podporu konania, nakoľko 

pozná inauguranta od začiatku jeho pôsobenia na Katedre ústavného práva PraF UK 

v Bratislave; uviedla, že je obľúbeným pedagógom u študentov a ocenila jeho talent 

a schopnosť fundovane popularizovať ústavné právo.  

 

- prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý sa vyjadril, že si inauguranta obľúbil ako skutočne 

zodpovedného pedagóga, ocenil jeho vedecko-organizačnú prácu, najmä v súvislosti 

s komentárom k štátovednej stránke Ústavy Slovenskej republiky a vyzval na podporu 

konania. 

 

Po skončení diskusie predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. ukončil 

verejnú časť inauguračnej prednášky.  

  

Potom vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR 

PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo 

zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo  podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzača za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 
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a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzača za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).  

 

VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

 

BOD 3 ) Iné návrhy na schválenie: 

a) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch, 

b) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 3, podbod a), b)  a informoval vedúcich katedier, aby 

pripravili návrhy pedagógov, ktorí nastúpili na katedry od 01.10.2021 na 100 % ustanovený 

týždenný pracovný čas, na ich schválenie ako členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať 

na štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia, na budúce zasadnutie VR PraF UK. 

Následne predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa  nikto 

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu hlasovať ako o celku. 

 

Hlasovanie č. 3:     

 

Za:                35 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali : prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., ktorí sa zúčastnili na 

zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.  

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia  VR PraF UK (z 37  prítomných). 

 

 

Uznesenie č. 3:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

a) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch:  

 

- školiteľ v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijných programoch  občianske 

právo: doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec - London School of Economics and Political 

Science 

 

b)  Zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: Mgr. Jana Cihanová, LL. M. 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: občianske právo 
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Forma štúdia: interná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Nové technológie a ich vplyv na právo duševného vlastníctva. 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. 

Nový školiteľ: doc. Dr. Iur. Martin Husovec 

 

Doktorand: JUDr. Zuzana Žitná 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: ústavné právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 8. 

Téma dizertačnej práce: Právomoci ústavných orgánov v oblasti zahraničnej politiky 

a záležitostí Európskej únie - komparácia právnej úpravy v Slovenskej republike a Holandskom 

kráľovstve. 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

 

BOD 4)   Informácia dekana. 

 

Dekan PraF UK informoval prítomných, že je stále otvorená otázka novely 

vysokoškolského zákona a nevyzerá, že by malo Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR záujem 

riešiť novú verziu zákona v súlade so závermi, na ktorých pracuje v rámci skupiny, ktorá vznikla 

začiatkom marca. Tvoria ju aj členovia Slovenskej rektorskej konferencie, Študentskej rady 

vysokých škôl, Rady vysokých škôl či Klubu dekanov (členom je aj náš pán rektor, prof. JUDr. Bc. 

Marek Števček, PhD.). 

Pôvodnú verziu návrhu zákona vysoké školy odmietli, považovali ju za snahu o politické 

ovládnutie vysokého školstva v krajine. Viaceré univerzity vyhlásili protest či štrajkovú pohotovosť 

v súvislosti s návrhom novely zákona. 

Členom pracovnej skupiny bolo oznámené začiatkom tohto týždňa znenie novej verzie 

vysokoškolského zákona, sú v nej vypustené mnohé dôležité paragrafy upravujúce samosprávu 

fakúlt a navrhnuté riešenia rozbíjajú celý systém vysokých škôl aj v súvislosti s novou akreditáciou 

a vytvárajú priestor na politické ovládnutie vysokých škôl aj na prípadný rozpredaj ich majetku.. 

Univerzita Komenského v Bratislave preto dňa 20.11.2021 obnovila protest proti novele 

vysokoškolského zákona. Na Univerzite Komenského v uvedený deň zasadal Akademický senát 

UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu s Vedením UK 

odmieta jeho znenie, ako aj nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského 

prostredia.  

Dekan PraF UK uviedol, že podporuje tento protest a vyjadril svoj názor, že politici sú tu na 

to, aby pracovali pre občanov a inštitúcie a nie na to, aby to bolo naopak. 

  

Ďalej dekan fakulty oboznámil prítomných, že sa pracuje na riešení vecí súvisiacich 

s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na univerzite 

a následne na fakulte, pripravuje sa návrh nových kritérií fakulty na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 
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podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktorý pôjde v najbližšej dobe na 

schválenie VR PraF UK. 

Dekan fakulty PraF UK informoval o pracovnom stretnutí dekanov 5 právnických fakúlt 

slovenských vysokých škôl s tým, že sa dohodli na definíciách kategórii výstupov tvorivej 

činnosti v odbore právo. Bude sa brať v prvom rade do úvahy obsah výstupov, tak ako je to aj 

v západnej Európe a v USA zvykom.  

 

Následne dekan fakulty informoval, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa bude konať dňa 

02.12.2021 (štvrtok) od 14.00 hod., na ktorom je naplánovaná inauguračná prednáška doc. JUDr. 

Alexandry Löwy, PhD., LL.M. 

 

Potom dekan fakulty vyhlásil o 16.17 hod.  prestávku do doby, pokiaľ sa na zasadnutie VR 

PraF UK nepripoja členovia komisie a oponenti v inauguračnom konaní doc. JUDr. Mariána Gibu, 

PhD., ktorí boli na zasadnutí komisie a oponentov. 

  

Po skončení zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov, pripojení sa prof. JUDr. Jána 

Sváka, DrSc. a prof. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. na zasadnutie VR PraF UK, pokračovalo jej  

rokovanie o 16.23 hod. o bode č. 5 programu zasadnutia. 

 

Bod 5) Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Marián Giba, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,  

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 5) programu zasadnutia, perorokovanie a  

schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD., v odbore ústavné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).  

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  

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

 

Členovia:  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc.  

Profesor ústavného práva, významná autorita v odbore ústavné právo, Bratislava, SR  

 

prof. JUDr. Pavel Holländer DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, ČR 

 

Oponenti:                                                             

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.          

Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR; Najvyšší správny súd Českej 

republiky, Brno, ČR 

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 
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prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

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

 

Téma inauguračnej prednášky: 

Finančná ústava Slovenska. 

 

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, 

DrSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE 

hlasovania  inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.; prof. JUDr. Pavel 

Holländer, DrSc.; prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. 

- oponenti: prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.; prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. prof. 

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. – neprítomný (OSPR). 

 

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po 

inauguračnej prednáške zo dňa 21.10.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF 

UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní 

dňa 08.10.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzača doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD., uskutočnenej dňa 21.10.2021, na tému „Finančná 

ústava Slovenska“ inauguračná komisia odporúča schváliť návrh na vymenovanie uchádzača 

za profesora v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.3.)“. 

      Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami 

hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie 

a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných 

členov a oponentov: 6, počet kladných hlasov: 6, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných 

hlasov: 0. 

Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

  

Predseda VR PraF požiadal o podporu konania a uviedol, že s inaugurantom mali veľakrát 

akademické debaty, pri ktorých mali na niektoré právne otázky iný názor, ale vždy si vážil 

a rešpektoval názor inauguranta a prepokladá, že to tak bolo aj zo strany inauguranta. 

 

Na záver ako predseda inauguračnej komisie tak i predseda VR PraF UK opätovne 

podporili toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov 

UK a PraF UK, uchádzač splnil všetky podmienky na vymenovanie za profesora a VR PraF UK 

môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora.  
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           Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK  

dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 4:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  51 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 39 

 

Počet odovzdaných hlasov:         38 

- z toho kladných:               34 

- z toho záporných:               2 

- z toho zdržaných:               2  

 

Za:           34 hlasov 

Proti:          2 hlasy 

Zdržal sa:   2 hlasy 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.,  

ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov.  

 

Na hlasovaní sa nezúčastnil z vlastného rozhodnutia: inaugurant doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

  

 Uznesenie č.  4: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 

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

odbor 3.4.3.) návrh na vymenovanie za profesora. 

 

Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantovi, ktorý sa poďakoval 

členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie a  oponentom za podporu v hlasovaní. Uviedol, 

že mu bolo cťou predniesť pred nimi inauguračnú prednášku, chcel pred nimi odborne uspieť a váži 

si ich podporu a v budúcnosti sa bude snažiť, aby ich nesklamal. 

 

Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantovi, ku gratulácii sa postupne pridávali aj 

ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške. 

 

 

BOD 6) Rôzne. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už 
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nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR 

PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý. 

 

 

BOD 7) Záver. 

 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil cca. o 16.38 hod.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.10.2021. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


