
 

Výpis z uznesení z riadneho zasadnutia  Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

zo dňa 30.09.2015 –  HK JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 
 

 

BOD 6)  Habilitačné konanie – JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

v  odbore 3.4.3. ústavné právo -  schválenie návrhu - habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.   
 

     Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie, 

oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní  

JUDr.Tomáša Ľalíka, PhD. v odbore 3.4.3. ústavné právo a dal slovo prof. JUDr. Mariánovi 

Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý predniesol návrh a 

predstavil habilitanta. V krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou a ďalšou 

vedeckou činnosťou a konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant 

spĺňa všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.3. ústavné 

právo. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a 

návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a na oponentov.  

 

     Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. Do diskusie sa zapojil 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,  ktorý plne podporil habilitačné konanie vzhľadom na to, že 

uchádzača JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. pozná z jeho pôsobenia na Katedre ústavného práva, 

ocenil aktuálnosť témy jeho habilitačnej práce, jeho pedagogické, vedecké a osobnostné 

predpoklady. Ďalej sa do diskusie zapojil JUDr. Marián Giba, PhD., ako zástupca vedúceho 

Katedry ústavného práva, ktorý taktiež podporil toto habilitačné konanie vzhľadom na vysoké 

vedecké kvality uchádzača, ktoré sa podpísali aj na jeho vedeckých výstupoch, taktiež vzhľadom 

na jeho pedagogické predpoklady a ľudské vlastnosti, nakoľko udchádzača pozná od roku 2007.  

 

(Zo zasadnutia VR PraF UK odišiel z dôvodu neodkladných pracovných povinností doc. JUDr. 

Peter Kresák, CSc.) 

      

K uvedenému bodu sa do diskusie už nik neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o ňom 

hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                36 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

  

 



Uznesenie č. 6:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní – JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. – Právnická fakulta UK 

v Bratislave, Katedra ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo, tému habilitačnej 

prednášky, tému habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a 

oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.                Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave,      

                                                    Právnická fakulta  

 

Členovia: 

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. Pracovisko: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva 

Janka Jesenského, Sládkovičovo 

 

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.  Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Fakulta verejnej správy  

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta 

práva, Bratislava 

 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta 

práva, Bratislava 

 

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. Pracovisko: Metropolitní univerzita Praha, Katedra 

právních disciplín a veřejné správy 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Ústavodarná moc – včera, dnes a zajtra. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                           predseda VR PraF UK 

 


