
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 10.09.2020. 

 

 

 

BOD 8) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. 

- Univerzita   Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva 

a teórie práva, v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) – schválenie predsedu habilitačnej komisie, členov 

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

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8) - 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. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M. v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.). Následne dal slovo prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedu,  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 ústavné  právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.) 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  vyzval na podporu konania a otvoril k bodu č. 8 

diskusiu. Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ktorý požiadal o 

vysvetlenie, prečo sú v tomto konaní navrhnutí až 4 oponenti. 

Dekan fakulty uviedol, že to nie je prvýkrát a nie je to problém. Habilitant chcel mať 

v konaní prizvaného ako oponenta prof. JUDr. Jána Mazáka, PhD., ktorý je odborníkom, 

vedcom i praktikom v odbore ústavné právo, veď zastával funkciu predsedu Ústavného súdu 

SR, ale je  profesorom v odbore občianske právo, ktoré podľa pôvodných opisov odborov nie 

je k ústavnému právu príbuzný odbor Z uvedeného dôvodu bol pre nespochybniteľnosť konania 

navrhnutý ďalší oponent (spolu navrhnutí oponenti: traja externí a jeden z PraF UK 

v Bratislave). 

 

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

o bode č. 8 a dal o ňom hlasovať. 

  

 

Hlasovanie č. 7:   

 

Za:                39 hlasov 

Proti:               0 hlasov 

Zdržal sa:        1 hlas 



 

Nehlasoval: 1 prítomný člen VR PraF UK 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.  a prof. JUDr. Matúš Nemec, 

PhD.,  ktorí boli  na zasadnutí inauguračnej komisie.  

 

 

Uznesenie č. 7:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Kamilovi Baraníkovi, PhD., LL.M. 

-  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra ústavného práva a teórie vied, v 

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

študijný odbor 3.4.3.) – predsedu habilitačnej komisie, členov habilitačnej komisie, 

oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej práce: 

 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:    

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 

Pracovisko: významný odborník z odboru ústavného práva 

 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.  

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

 

Oponenti:  

prof. et. doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.   

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha, 

ČR       

              

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.  

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

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.   

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR 

 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike. 
 

 



Téma habilitačnej práce:  

Ústava na hviezdnom nebi. Vzťah Ústavy Slovenskej republiky k medzinárodnému právu. 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


