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Jako oponent v rámci inauguračního řízení doc. Mariána Giby tímto předkládám oponentský 

posudek. Při jeho vypracování jsem vycházel jednak z podkladů předložených mi Právnickou 

fakultou Univerzity Komenského, jednak z vlastní znalosti akademických prací a vědecké 

činnosti doc. Mariána Giby (viz níže). 

 

Docent Marián Giba je zkušeným odborníkem v oblasti správního a ústavního práva, 

v současné době mj. též vedoucím katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity 

Komenského v Bratislavě. Jeho kvality prokazuje již jeho doktorské studium, které v letech 

2006 – 2010 absolvoval duálně jak na Právnické fakultě Univerzity Komenského (obor ústavní 

právo), tak na francouzské Université Panthéon-Assas Paris II (Sorbonne), Paříž (obor Droit 

public). Zdůrazňuji, že takováto forma studia v žádném případě není standardem ani v Česku 

ani na Slovensku (např. na pražské právnické fakultě takto studium absolvuje jen zlomek 

studentů doktorského studia) a již toto ukazuje na výjimečné vědecké kvality Mariána Giby.  

 

Rozsáhlé jsou též zahraniční zkušenosti doc. Giby, orientované především na Francii, na kterou 

ostatně doc. Giba soustředí rovněž svou vědeckou pozornost.  

 

Z oblasti francouzského veřejného práva publikoval též některé nejdůležitější publikace, 

především důkladně zpracovanou a vydařenou monografii Súdna kontrola ústavnosti vo 

Francúzsku (Bratislava, Wolters Kluwer SR, 2017). Zmínit třeba též participaci docenta Giby na 
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učebnicích ústavního práva (2014 a 2019) a zejména státovědy (2017). Přispěl též do 

nejnovějšího komentáře ke slovenské Ústavě (Orosz, L. – Svák, J. a kol.: Ústava Slovenskej 

republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021). 

 

Významné jsou jeho akademické články. Z pohledu české právní vědy je důležitá zejména 

práce „Vplyv priamej voľby na ústavné postavenie prezidenta republiky na Slovensku“ (Acta 

Universitatis Carolinae. Iuridica, č. 4/2011), samozřejmě též s ohledem na podobné problémy, 

které trápí českou ústavněprávní realitu. Důležitá je též publikace sepsaná ve spoluautorství 

„Caractéristiques et conséquences des dispositions constitutionnelles relatives á la 

responsabilité budgétaire en Slovaquie“, publikovaná letos v časopise International and 

Comparative Law Review, sv. 21, č. 1 (2021). Z mého pohledu jako (obecného) právního 

teoretika je pozoruhodná a významná práce „Nepísané ústavné právo“  (Právny obzor, sv. 103, 

č. 5/2020, s. 319-342), která se zabývá odvěkou problematikou vztahu psaného a nepsaného 

práva.  

 

Docent Giba se však ve své akademické činnosti nevyhýbá ani aktuálním právněpolitickým 

otázkám s ústavněprávním přesahem. Příkladem je článek „Referendum o predčasných 

voľbách je protiústavné“ (Právny obzor, sv. 104, č. 3/2021, s. 191-207), kterým docent Giba 

reagoval na jednu z nejaktuálnějších ústavních a politických otázek na Slovensku v tomto roce 

(na podobné téma v obecnější komparativní perspektivě též další článek doc. Giby „Odvolanie 

parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania v členských štátoch Rady Európy“, Acta 

Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 40, č. 1/2021, s. 40-66).   

 

Rovněž pedagogické zkušenosti doc. Giby jsou plně odpovídající kandidátovi na profesorský 

titul. Na katedře ústavního práva působí již od roku 2010, nejprve jako odborný asistent, od 

roku 2018 jako docent. Docent Giba se aktivně účastní též řady domácích i zahraničních 

vědeckých konferencí, což je jen další argument pro jeho nespornou vědeckou erudici v oblasti 

ústavního a veřejného práva. Aktivní je rovněž v řadě grantových projektů (zejm. zapojení do 

pěti ukončených grantů z programů VEGA, Visegrádský fond, a projekty EU).  
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S ohledem na výše uvedené tedy uzavírám svůj oponentský posudek s tím, že inaugurant dle 

mého názoru splňuje podmínky a požadavky ke jmenování profesorem ústavního práva. 

 

V Praze dne 8. října 2021 

 

     Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph. D., LL. M., S. J. D. 

 

 


