
Oponentský posudok 

na inauguračný spis v konaní pri vymenovaní za profesora  doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD., v 

odbore ústavné právo. 

 

 Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty som prijala oponentské poverenie na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. 

Mariána Gibu, PhD., vysokoškolského pedagóga zaradeného na Katedre ústavného práva 

v súvislosti s jeho vymenovaním za profesora. 

 Pri vypracovaní oponentského posudku som vychádzala z písomných podkladov, ktoré 

sú uložené v inauguračnom spise a tiež z osobného poznania  práce menovaného inauguranta. 

 Doc. JUDr. Marián Giba, PhD., je v súčasnosti jedným z najskúsenejších 

vysokoškolských učiteľov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, kde 

pôsobí nepretržite od roku 2009. Počas tohoto obdobia, sa pri zvyšovaní svojej vedecko-

pedagogickej kvalifikácie,  postupne z pozície výskumného pracovníka na Katedre ústavného 

práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského prepracoval do funkcie odborného asistenta 

a následne do funkcie docenta. S vedeckou prípravou začal v roku 2006 a ukončil ju v roku 

2010 obhajobou dizertačnej práce a získaním akademického titulu PhD. Splnením kritérií 

požadovaných právnymi predpismi, fakultou a Univerzitou Komenského  sa stal na základe 

úspešnej habilitácie v roku 2018 docentom v odbore „Ústavné právo“ a v tejto pozícii pôsobí 

doteraz.  Od roku 2016 je vedúcim Katedry ústavného práva. 

Doc.  JUDr. Marián Giba, PhD. je teda skúseným vysokoškolským pedagógom a  pôsobí 

na fakulte vo všetkých formách a stupňoch pedagogického procesu. Vedie a oponuje školské 

záverečné práce bakalárskeho štúdia a magisterského štúdia, vedie a oponuje rigorózne práce, 

je školiteľom doktorandov v III. stupni štúdia, zabezpečuje výučbu viacerých predmetov 

doktorandského štúdia a je členom komisie pre obhajoby dizertačných prác.  Pravidelne tiež 

dizertačné práce oponuje.  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že inaugurant prechádzal jednotlivými kvalifikačnými 

stupňami a cieľavedome sa pripravoval na profesiu vysokoškolského učiteľa. Už ako 

vysokoškolský pedagóg doc. JUDr. Marián Giba, PhD. aktívne zastával a zastáva viaceré 

akademické, vedecké a odborné posty, pričom z mnohých uvediem ako príklady jeho 

prebiehajúce pôsobenie v pozícii vedeckého pracovníka na Ústave štátu a práva Slovenskej 

akadémie vied, externého poradcu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre 

ústavnoprávne otázky a člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 



strán. Ako to vyplýva aj z inauguračného spisu, aktívne pristupoval tiež ku ďalšiemu 

vzdelávaniu v rámci zahraničných študijných a vedecko-výskumných pobytov. 

Ako skúsený vedeckopedagogický pracovník sa vo svojej pedagogickej a vedecko- 

výskumnej práci venuje odboru ústavného práva a osobitne jeho inštitucionálnej oblasti 

v Slovenskej republike a štátovede. Vedeckovýskumná činnosť vo vednom odbore ústavné 

právo má v prípade uchádzača značný rozsah. Z viacerých významných súčastí jeho práce vo 

vedeckom výskume spomeniem aktuálne ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ďalej 

tiež ústavné aspekty európskych integračných zoskupení a problematiku 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  

mimoriadne aktuálne oblasti práva a právnych otázok. Mnohé z nich pritom neboli vedecky 

rozpracované. 

Monografia z oblasti ústavného práva „Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku“ 

(Bratislava 2017) bola priaznivo prijatá širokou vedeckou obcou. Za dôležité považujem 

pripomenúť aj jednu štúdiu charakteru vedeckej monografie a bohatú publikačnú činnosť 

pôvodných vedeckých prác k otázkam jeho širokého vedeckovýskumného záujmu. Množstvo 

nadobudnutých poznatkov z vedeckovýskumnej ale aj praktickej činnosti premieta doc. JUDr. 

Marián Giba, PhD. do učebníc z oblasti ústavného práva. Ako zrelý vysokoškolský pedagóg v 

nich dokáže študentom sprostredkovať teoretické ale aj praktické poznatky z viacerých 

zásadných otázok ústavného systému Slovenskej republiky a štátovedy. Z významných 

vysokoškolských učebných textov spracovaných kolektívom, ktorého bol členom spomeniem 

„Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej republiky“ Bratislava 2014 „Štátoveda“, Bratislava 

v roku 2017 ako aj ďalšie kapitoly vo vysokoškolských učebniciach z roku 2013 a 2019.  

Osobitne by som chcela zvýrazniť ako okruhy jeho skúmania, ktoré sa premietli aj do 

pedagogickej činnosti európske ústavné právo, ústavné garancie ľudských práv, konanie pred 

ústavným súdom SR a teóriu a prax legislatívy 

Pri oponovaní inauguračného spisu je potrebné uviesť aj zapojenie uchádzača do 

riešenia vedeckovýskumných zadaní pri riešení grantových úloh.  Uchádzač bol zapojený do 

piatich ukončených grantov z programov VEGA, Visegrádsky fond, Projekt Európskej únie – 

Európsky sociálny fond č. ITMS 314011Q423 ako spoluriešiteľ a ako vedúci riešiteľ jednej 

prebiehajúcej grantovej úlohy VEGA. Okrem toho ako zodpovedný riešiteľ úspešne vyriešil 2 

granty Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 

 

 



Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.  je známou a uznávanou osobnosťou v oblasti ústavného 

práva doma i v zahraničí. Svedčí o tom jeho účasť na domácich a zahraničných konferenciách,  

na ktorých aj pravidelne vystupuje. 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. 

Doc. JUDr. Marián Giba, PhD. doteraz ako školiteľ viedol piatich doktorandov, 

z ktorých už jeden úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu a jeden úspešne absolvoval 

dizertačnú skúšku.  

Na základe uvedeného je zrejmé, že inaugurant spĺňa a vo viacerých posudzovaných 

kategóriách jeho vedecko-pedagogickej činnosti aj prekračuje kritériá požadované na získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor. 

 

Záver: 

Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.  je skúseným vysokoškolským pedagógom s potrebnou 

vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou prácou a vedeckovýskumnou činnosťou je známy 

doma i v zahraničí a preukazuje splnenie všetkých podmienok úspešného inauguračného 

konania. Na základe horeuvedených skutočností ako oponentka inauguračného spisu 

odporúčam, aby doc. JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD.  po splnení ďalších zákonných podmienok 

bolo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave  navrhnuté priznanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ v odbore ústavné právo. 

 

V Bratislave  1. 10. 2021 

 

 

      Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

Katedra správneho a environmentáneho práva 

Právnická fakulta, Univerzita Komenského  

 


