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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania za profesora  

 doc. JUDr. Mariána GIBU, PhD. 

 konanej dňa  8. októbra 2021 o 13.00 hod.  

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams  

 

- preskúmanie splnenia kritérií platných na PraF UK v Bratislave   

pre vymenúvacie konanie 

 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo v zmysle ustanovení zákona č.131/2002 Z.  

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, 

ďalej v súlade s Vnútorným predpisom UK v Bratislave č. 7/2014 (Úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 16/2013 „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“, ktorý bol 

schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave). 

 

Členov inauguračnej komisie a oponentov vymenoval predseda Vedeckej rady  

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD., 

na základe jej uznesenia zo dňa 09.09.2021, ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom 

konaní za profesora doc. JUDr. Mariána GIBU, PhD., v študijnom odbore ústavné právo 

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

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ľubor CIBULKA, CSc.  

Pracovisko: Významná autorita v odbore ústavné právo, Bratislava  

 

prof. JUDr. Pavel HOLLÄNDER, DrSc.  

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

 

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

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

ČR 

 

Oponenti:                                                               

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

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

Brno, ČR 
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prof. JUDr. Ladislav OROSZ, CSc. 

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

 

prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. 

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

                              

 

Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 09.09. 

2021 schválila aj tému inauguračnej prednášky s názvom: „Finančná ústava Slovenska“. 

 

Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej 

ukladá vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014, a to:  

  

1.) Preskúmanie splnenia kritérií platných na Právnickej fakulte UK v Bratislave pre 

vymenúvacie konanie (čl. 13 ods. 2). 

2.) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Právnickej fakulty UK v Bratislave, 

o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za profesora (čl. 20 ods.1). 

 

K bodu 1)  

 

Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania 

vychádzala z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.04.2014;  

-  z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej 

rade PraF UK v Bratislave dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť dňom ich schválenia 

vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť 

dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

Hodnotenie splnenia kritérií Právnickej fakulty UK v Bratislave na získanie titulu 

profesor:  

 

a)  Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Podľa čl. 6 kritérií fakulty – Pedagogická prax – sa vyžaduje, aby uchádzač o získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobil v zmysle zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v rozsahu 50 % normatívom daného času 

kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom odbore právo, 

alebo v príbuznom študijnom odbore. 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné 

prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom 

študijnej literatúry podľa čl. 7 ods. c).  
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Z inauguračného spisu je preukázané, že uchádzač je v zamestnaneckom pomere na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v období od 01.10.2009 do súčasnosti 

na pracovných miestach výskumného pracovníka, odborného asistenta a od 01.04.2018 na 

pracovnom a funkčnom mieste docenta v rozsahu 100 % ustanoveného týždenného 

pracovného času.  

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo mu bol 

udelený s účinnosťou od 01.03.2018. Počas celej tejto doby zabezpečoval alebo zabezpečuje 

výučbu nasledovných predmetov: 

 

Štátoveda: vedenie vybraných prednášok a vedenie seminárov v dennej forme a uskutočnenie 

konzultačných sústredení v externej forme štúdia bakalárskeho štúdia, vykonávanie 

priebežného hodnotenia štúdia, vykonávanie postupových skúšok v bakalárskom študijnom 

programe.  

 

Ústavné právo: vedenie vybraných prednášok a vedenie seminárov v dennej forme 

a uskutočnenie konzultačných sústredení v externej forme štúdia bakalárskeho štúdia, 

vykonávanie priebežného hodnotenia štúdia, vykonávanie postupových skúšok v bakalárskom 

študijnom programe.  

 

Konanie pred ústavným súdom: vedenie praktických prednášok v dennej forme štúdia,  

vykonávanie priebežného hodnotenia štúdia, vykonávanie postupových skúšok 

v magisterskom študijnom programe. 

 

V doktorandskom študijnom programe ústavné právo zabezpečoval výučbu nasledovných 

predmetov: 

Metodológia vedy 

Vybrané otázky slovenského ústavného práva 

Princípy európskeho ústavného práva 

Ústavný systém Slovenskej republiky – aktuálne otázky fungovania  

Legislatívny proces v Európskej únii 

Právo ľudských práv 

Orgány ochrany práva a ich úloha v právnom štáte 

 

Prevažne v období pred získaním vedecko-pedagogického titulu docent uchádzač 

zabezpečoval v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia prednášky, semináre a skúšanie 

predmetov vyučovaných v anglickom a francúzskom jazyku: 

 

Comparative Constitutional Law I a II 

Système constitutionnel de la France 

 

Uchádzač od získania titulu docent viedol 22 bakalárskych záverečných prác a 8 

diplomových prác z oblasti ústavného práva. 
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Na základe uvedených skutočností, prehľadu pedagogickej činnosti a ostatného 

spisového materiálu týkajúceho sa pedagogickej praxe uchádzača možno konštatovať, že 

uchádzač spĺňa požadované kritérium. Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore ústavné právo mu bol udelený s účinnosťou od 01.03.2018. V pedagogickej 

činnosti v predmetoch týkajúcich sa odboru ústavné právo pokračuje ku dňu podania žiadosti 

(08.09.2021) viac ako 3 roky po získaní titulu docent. 

 

Hodnotiaci záver: uchádzač splnil v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

profesor podľa čl. 6 – Pedagogická prax Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

v požiadavke na pedagogickú prax. 

 

b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Podľa čl. 7 citovaných kritérií – Publikačná činnosť – je predpísané:  

autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) 

vydanej v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos 

v odbore; 

 

 autorstvo: 

- buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných 

zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch 

(kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť uverejnených 

v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj 

kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká 

monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu 

pôvodnú vedeckú prácu, 

- alebo jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise 

alebo dvoch vedeckých   prác v zahraničných  alebo domácich časopisoch   registrovaných   

v databázach Web of Science alebo SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých 

prác uverejnených v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) 

v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED)  

a v recenzovaných  konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), 

z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za 

pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: 

ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 

písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu;  

 

autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo 

dvoch skrípt  alebo   učebných   textov   (kategória   EPC:   BCI,   BCK).   Súhrnný   

rozsah   strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, 

ACB), kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá 
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alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) 

je minimálne 10 AH. 

 

V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými 

autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný 

publikačný výstup uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek 

uvedených v predchádzajúcich bodoch. 

Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie 

titulu profesor vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov 

A Akreditačnej komisie: 

 

• vedecká monografia/komentár k právnym normám vydané v renomovaných 

zahraničných vydavateľstvách, alebo vedecké monografie/komentáre k právnym 

normám vydané v cudzom jazyku,  

• kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané 

v renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v cudzom jazyku,  

• vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze WoS alebo SCOPUS 

[tieto práce môžu zároveň naplniť kritérium podľa čl. 7 písm. b) bod 2],  

• vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného 

kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve. 

 

 Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti ku dňu podania žiadosti vyplynul 

celkový počet evidovaných záznamov 68 (štatistika kategórií). Ide o zastúpenie týchto 

kategórií publikačnej činnosti: 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané 

v domácich vydavateľstvách (1) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (6) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (6) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(13) 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch (2) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 
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GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (2) 

 

Inaugurant sa vo svojej publikačnej činnosti venuje rôznym otázkam ústavného práva. 

V jeho vedeckej činnosti dominujú najmä inštitucionálna oblasť ústavného práva, otázky 

spojené s referendom a voľbami, otázky spojené s ústavnými aspektmi európskych 

integračných zoskupení. Podstatná časť jeho vedeckej činnosti je dlhodobo orientovaná na 

otázky spojené s francúzskym ústavným právom. V poslednom období sa intenzívne venuje 

problematike ústavnej úpravy rozpočtovej zodpovednosti, ktorá zatiaľ nebola slovenskou 

ústavnoprávnou vedou hlbšie prebádaná. Jeho diela sú všeobecne známe a citované tak 

v prácach iných odborníkov na Slovensku a v Českej republike, ako aj vo vzdialenejšom 

zahraničí (napr. Francúzsko).  

Inauguračná komisia preskúmala publikačnú činnosť uchádzača z hľadiska jej 

príslušnosti k odboru ústavné právo a konštatuje nasledovné.  

 

I. Kritériá PraF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 

titulu profesor vyžadujú najmenej 1 vedeckú monografiu. Uchádzač publikoval 1 vedeckú 

monografiu z oblasti ústavného práva (AAB01) a jednu štúdiu charakteru vedeckej 

monografie rovnako z predmetnej oblasti (ABB01). 

 

II. Kritériá PraF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 

titulu profesor vyžadujú autorstvo najmenej štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác 

uverejnených v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) 

v recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) 

a v recenzovaných konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), 

z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú 

vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, 

ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa 

považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu. 

 

- Uchádzač publikoval okrem uvedenej vedeckej monografie a štúdie charakteru 

vedeckej monografie 47 pôvodných vedeckých prác z odboru ústavné právo:  

ADE01-ADE03, ADF01-ADF08, AEC01-AEC06, AED01-AED13, AFA01, AFC01-

AFC04, AFD01-AFD12. Spomedzi týchto vedeckých prác je 14 publikovaných 

v zahraničných vydavateľstvách (ADE01-ADE03, AEC01-AEC06, AFA01, AFC01-

AFC04). 

 

Uchádzač je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc (ACB01, ACB02),  vydaných 

v domácich vydavateľstvách a autorom, resp. spoluautorom ďalších kapitol vo 

vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách v súhrnnom rozsahu 

12,08 AH (po odpočítaní niekoľkých AH samotným uchádzačom z dôvodu duplicity s iným 

vydaním učebného textu). 
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Najvýznamnejšie vedecké práce uchádzača zo zoznamu publikačnej činnosti: 

1. GIBA, M. Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2017, 277 s. (AAB01) 

2. GIBA, M., BUJŇÁK, V. Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej 

zodpovednosti. Justičná revue, č. 10/2020, s. 1107-1142 [3,55 AH]. (ABB01)  

3. GIBA, M., BUJŇÁK, V., DELANEUVILLE, F. Caractéristiques et conséquences des 

dispositions constitutionnelles relatives à la responsabilité budgétaire en Slovaquie. 

International and Comparative Law Review, č. 1/2021, s. 227-241 (ku dňu zasadnutia 

inauguračnej komisie registrované v SCOPUS). (ADE03) – výstup A Akreditačnej 

komisie 

4. GIBA, M., BUJŇÁK, V. Referendum on early elections : the case of Slovakia in the 

European context. European studies : the review of European law, economics and 

politics. Roč. 8. Praha : Wolters Kluwer, 2021, s. 37-64. (ku dňu zasadnutia 

inauguračnej komisie registrované v SCOPUS). (AEC06) – výstup A Akreditačnej 

komisie 

5. GÁBRIŠ, T., GIBA, M. § 42 Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der 

Slowakei In Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland 

und Europa : Band 2. Berlin : Springer, 2019, s. 1547-1568. (AEC05) – výstup 

A Akreditačnej komisie 

6. GIBA, M., ĽALÍK, T. Le problème du dernier mot: comment régler le conflit 

d'interprétation de la constitution entre le juge constitutionnel et le parlement? In 8ème 

Congrès français de droit constitutionnel [elektronický zdroj]. Nancy : IRENEE, 

2011, 10 s. (AFC02) – výstup A Akreditačnej komisie 

7. GIBA, M., VALUCH, J. Kategorizácia medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv 

v procese ratifikácie In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: 

případy České republiky a Slovenska. Praha : Leges, 2016, s. 80-99 (AEC03) – výstup 

A Akreditačnej komisie  

8. GIBA, M. Nepísané ústavné právo. Právny obzor, č. 5/2020, s. 319-342. (ADF02) 

9. GIBA, M. Referendum o predčasných voľbách je protiústavné. Právny obzor, č. 

3/2021, s. 191-207. (ADF05) 

10. GIBA, M. Európsky parlament a demokratický deficit Únie. In Perspektívy vývoja 

ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. Bratislava: Právnická 

fakulta Univerzity Komenského, 2011, s. 31-36. (AFD04) 

11. GIBA, M. Vplyv priamej voľby na ústavné postavenie prezidenta republiky na 

Slovensku. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, č. 4/2011, s. 101-113. (ADE01) 

12. GIBA, M. Povinnosti a možnosti prezidenta Slovenskej republiky v procese 

zostavovania vlády. Justičná revue, č. 3/2021, s. 395-407. (ADF03) 

13. GIBA, M. Potrebuje slovenská ústava zmenu? In Ústava Slovenskej republiky 20 

rokov v národnom a európskom pohľade. Lutila: Lonfinger, 2012, s. 193-209. 

(AFD05)  
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že uchádzač splnil a prekročil predmetné 

kritériá podľa čl. 7 – Publikačná činnosť. 

 

Z výstupov publikačnej činnosti uchádzač splnil autorstvo 5 vedeckých publikácií 

kategórie atribútu výstupov A Akreditačnej komisie: 
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- kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovanom zahraničnom 

vydavateľstve  

  AEC03, AEC05 

 

- vedecké články zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničnej 

konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve  

AFC02 

 

- vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze SCOPUS 

AEC06, ADE03 (pozn.: Tieto výstupy sú ku dňu zasadnutia inauguračnej komisie 

evidované v databáze SCOPUS. Ku dňu podania žiadosti o vymenúvacie konanie boli 

v procese registrácie.)   

 

 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa čl. 8 kritérií fakulty, minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) 

vedeckých, pedagogických a odborných publikácií uchádzača. Nemôže ísť o autocitácie. 

 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Akademická knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných  

spolu 201 ohlasov, z toho 195 citácií (41 citácií v  zahraničných publikáciách, 154 

v domácich publikáciách) a 6 recenzií (3 v zahraničných publikáciách, 3 v domácich 

publikáciách). 

 

Uchádzač tým splnil resp. niekoľkonásobne prekročil požiadavku podľa čl. 8 na 

ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK. 

 

 

d) Vedecká škola  

 

V zmysle čl. 9 kritérií fakulty, uchádzač by mal vychovať minimálne jedného 

doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 

 

Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzač vychoval 1 doktoranda (Mgr. Ondrej 

RUŽIČKA, PhD.), ktorý úspešne ukončil doktorandské štúdium s udeleným titulom (PhD.), 

okrem toho školí ďalšieho doktoranda (Mgr. František PAŽITNÝ), ktorý vykonal 

dizertačnú skúšku.  

 

Uchádzač tým splnil požiadavku stanovenú v čl. 9 kritérií fakulty – Vedecká škola. 
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e) Riešenie grantových úloh 

 

V zmysle čl. 10 kritérií fakulty, uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom 

minimálne 

a) dvoch ukončených grantových úloh alebo  

b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 

c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej školy. 

 

Toto kritérium uchádzač splnil a prekročil, nakoľko sa podieľal na riešení 5 úspešne 

ukončených grantových úloh (VEGA, Visegrádsky fond, Projekt EÚ – Európsky sociálny 

fond č. ITMS 314011Q423) ako spoluriešiteľ a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy ako 

vedúci riešiteľ (VEGA). Okrem toho dávnejšie úspešne vyriešil 2 Granty UK pre doktorandov 

a mladých vedeckých pracovníkov ako zodpovedný riešiteľ. 

 

f) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

 

Podľa čl. 11 kritérií fakulty, uchádzač o získanie titulu profesor má predložiť zoznam 

mien najmenej 5 významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako 

z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. 

Zároveň s takto predloženým návrhom má uchádzač priložiť resumé svojich 

najvýznamnejších vedeckých publikácií v anglickom jazyku. 

 

Uchádzač o získanie titulu profesor predložil zoznam mien piatich významných 

odborníkov zo zahraničia (z toho dvoch z Francúzska, jedného zo Spojených štátov 

amerických a dvoch z Poľska) na posúdenie kvalitatívnej stránky jeho publikácií a zároveň 

priložil niektoré svoje články publikované anglickom a francúzskom jazyku, čím splnil aj čl. 

11 kritérií fakulty.  

 

ZÁVER: 

 

  Uchádzač splnil a v niektorých kategóriách prekročil kritériá na získanie titulu 

profesor podľa platnej úpravy Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na získanie titulu profesor 

v plnom rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 
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K bodu 2.)  

 

Stanovisko inauguračnej komisie pre Vedeckú radu univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za 

profesora.  

 

Podľa čl. 20 ods. 1 Vnútorného predpisu 7/2014 schváleného Vedeckou radou 

Univerzity Komenského v Bratislave s názvom „Zásady habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ 

vypracovala inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania za profesora doc. JUDr. 

Mariána GIBU, PhD.  nasledovné stanovisko: 

 

  

Zoznam členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda: prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc. 

Členovia: prof. JUDr. Ľubor CIBULKA, CSc., prof. JUDr. Pavel HOLLÄNDER, DrSc.  

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

 

Prezencia z rokovania komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  

 

A.) Zoznam podkladov – inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe 

nasledovných podkladov: 

 

1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky), 

2.) osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, b) 

o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa získaného vo Francúzsku, c) 

o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa získaného na Slovensku, d) dekrétu, 

ktorým bol udelený titul docent, 

3.) prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, 

4.) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore ústavné 

právo s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií a citácií 

Univerzity Komenského v Bratislave s vyznačením piatich najvýznamnejších prác 

a troch až piatich najvýznamnejších ohlasov, 

5.) zoznamu ďalších pôvodných vedeckých prác a výkonov, 

6.) zoznamu ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, 

7.) charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov, 

8.) súboru všetkých prác a ohlasov, 

9.) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov, 

10.) dokladov o vlastnej vedeckej škole, 

11.) zoznamu zahraničných odborníkov, 

12.) zoznamu publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku pre zahraničného posudzovateľa, 

13.) súboru najvýznamnejších separátov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku pre 

zahraničného posudzovateľa. 
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B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  

 

Inauguračná komisia si preštudovala každý predložený podklad a konštatuje, že 

všetky sú vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 

 

Podklady, vypracované osobne uchádzačom, sú ním vlastnoručne podpísané, prehľad 

o pedagogickej praxi na PraF UK v Bratislave je podpísaný prodekanom pre štúdium, doc. 

Blažom. Potvrdenie o vedeckej škole (dokladujúce aj účasť v habilitačných konaniach) je 

podpísané prodekankou pre doktorandské štúdium doc. Mašurovou a prodekanom pre rozvoj 

prof. Strémym. 

Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade 

s príslušnými záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej 

databázy (UK) publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali 

členovia inauguračnej komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií 

a ohlasov uvedených v zozname publikačnej činnosti. Pri dvoch publikačných výstupoch 

(AED12 a AED13) bola po podaní žiadosti vykonaná určitá úprava v evidencii na podnet 

CVTI, ktorá však nemá žiadny vplyv na povahu týchto výstupov ani na splnenie kritérií 

uchádzačom. Dva publikačné výstupy, ADE03 a AEC06, sú (podľa údajov dostupných 

v evidencii publikačnej činnosti UK, v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a na  

stránke www.scopus.com) ku dňu zasadnutia komisie už registrované  v databáze SCOPUS, 

a teda majú už formálne vyššiu hodnotu ako mali ku dňu podania žiadosti. Inauguračná 

komisia po tomto overení konštatuje, že kategorizácia publikácií je vykonaná správne, 

v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii a registrácii publikačnej činnosti. 

Niekoľko uvedených zmien, ku ktorým došlo odo dňa podania žiadosti do dňa zasadnutia 

komisie, nemajú vplyv na splnenie kritérií resp. mieru splnenia kritérií zvyšujú. 

 

Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatuje, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií sú správne a hodnoverné.  

 

 

C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií  

 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim 

fakultné kritériá, sú Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované v jej 

vedeckej rade dňa 03.03. 2016, nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo VR UK 

v Bratislave 11.04. 2016 a účinnosť dňa 12.04. 2016 (dňom po nadobudnutí platnosti). 

 

− Čl. 6  Pedagogická prax 

Uchádzač splnil kritérium na získanie titulu profesor podľa čl. 6 (Pedagogická prax) 

Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ v požiadavke na pedagogickú prax (viď – prehľad 
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o pedagogickej praxi na PraF UK v Bratislave, prehľad pedagogickej činnosti na vysokej 

škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti, potvrdenie o trvaní pracovného 

pomeru a pracovného úväzku a ostatné podklady v inauguračnom spise predložené v zmysle 

citovaného Vnútorného predpisu č. 7/2014 schváleného Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave, čl. 11 ods. 2 písm. d). 

 

Na základe uvedených skutočností, prehľadu pedagogickej činnosti a ostatného 

spisového materiálu týkajúceho sa pedagogickej praxe uchádzača možno konštatovať, že 

uchádzač spĺňa požadované kritérium. Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent 

v odbore ústavné právo mu bol udelený s účinnosťou od 01.03.2018. V pedagogickej 

činnosti v predmetoch týkajúcich sa odboru ústavné právo pokračuje ku dňu podania žiadosti 

(08.09.2021) viac ako 3 roky po získaní titulu docent. 

Počas celej tejto doby zabezpečoval v jednotlivých akademických rokoch 

v stanovenom rozsahu výučbu predmetov realizovaných Katedrou ústavného práva. 

 

− Čl. 7  Publikačná činnosť 

Uchádzač splnil a prekročil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa čl. 7 

(Publikačná činnosť).  

 Je autorom 1 vedeckej  monografie z oblasti ústavného práva (AAB01) a 1 štúdie 

charakteru vedeckej monografie (ABB01) 

Okrem uvedenej vedeckej monografie je uchádzač autorom, resp. spoluautorom: 

-  47 pôvodných vedeckých prác z odboru ústavné právo (14 z nich je publikovaných 

v zahraničných vydavateľstvách). 

 

Uchádzač je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc vydaných v domácich 

vydavateľstvách a autorom, resp. spoluautorom ďalších kapitol vo vysokoškolských 

učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách v súhrnnom rozsahu 12,08 AH. 

  

Z výstupov publikačnej činnosti splnil autorstvo 4 vedeckých publikácií kategórie 

atribútu výstupov A Akreditačnej komisie – viď predložený Zoznam pôvodných 

publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ich ohlasov – výpis 

z univerzitnej databázy - v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e).  

 

−  Čl. 8  Ohlasy na publikačnú činnosť 

Uchádzač splnil a viacnásobne prekročil kritérium fakulty na získanie titulu 

profesor podľa čl. 8 (Ohlasy na publikačnú činnosť). 

 

Vo výpise z univerzitnej databázy publikácií a citácií je zaznamenaných spolu 201 

ohlasov, z toho 195 citácií (41 citácií v  zahraničných publikáciách, 154 v domácich 

publikáciách) a 6 recenzií (z toho 3 v zahraničných publikáciách, 3 v domácich publikáciách). 

– viď predložený Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore 

s uvedením ich ohlasov – výpis z univerzitnej databázy – v zmysle Vnútorného predpisu č. 

7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. e). 
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Uchádzač predložil zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na jeho vedeckú 

činnosť spolu s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) a f) 

(Vnútorný predpis č. 7/2014), a to najmä: 

- zoznam domácich a zahraničných konferencií a seminárov s aktívnou účasťou 

uchádzača; 

- študijné a výskumné pobyty v zahraničí; 

- členstvo vo vedeckých radách VŠ; 

- členstvo v redakčných radách, spoločnostiach, organizáciách; 

- členstvo v odborných pracovných skupinách pre tvorbu legislatívy. 

 

Podklady sú predložené v inauguračnom spise v zmysle Vnútorného predpisu č. 

7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. g).  

 

V inauguračnom spise bola uchádzačom predložená aj stručná charakteristika 

najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, 

čl. 11 ods. 2 písm. h). 

 

K inauguračnému spisu bola taktiež priložená aj osobitná príloha v tlačenej podobe 

a na elektronickom médiu podľa Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. i) – súbor 

všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác 

v odbore s uvedením ohlasov. 

 

Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, skriptá a učebné texty tvoria ďalšiu 

osobitnú prílohu, dodanú v origináli, v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 

písm. j). 

 

‒ Čl. 9 Vedecká škola   

Uchádzač splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 9 (Vedecká 

škola). 

Vychoval 1 doktoranda (Mgr. Ondrej RUŽIČKA, PhD.), ktorý úspešne ukončil 

doktorandské štúdium s udeleným titulom PhD. v odbore, okrem toho pripravuje ďalšieho 

doktoranda (Mgr. František PAŽITNÝ), ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku (viď 

predložené doklady v inauguračnom spise v zmysle vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 

2 písm. k)).  

 

‒ Čl. 10 Riešenie grantových úloh 

Uchádzač splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa čl. 10 (Riešenie 

grantových úloh). 

Podieľal sa na riešení siedmich ukončených grantových úloh (VEGA, Štrukturálne 

fondy EÚ, Visegrádsky fond, Granty UK) a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy (VEGA). 

 

‒ Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor 

Uchádzač splnil kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 11 (Posúdenie 

medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor). 
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Predložil zoznam mien piatich významných odborníkov zo zahraničia na posúdenie 

kvalitatívnej stránky jeho publikácií a zároveň priložil niektoré svoje diela v anglickom 

a francúzskom jazyku (viď predložené podklady v inauguračnom spise v zmysle Vnútorného 

predpisu č. 7/2014).  

V rámci posúdenia medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor komisia považuje 

za dôležité pripomenúť okolnosti doktorandského štúdia inauguranta. Doktorandské štúdium 

absolvoval pod vedením dvoch školiteľov v režime francúzskej legislatívy (tzv. „cotutelle de 

thèse“) súbežne na Université Panthéon-Assas (Sorbonne) v Paríži a na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Doktorskú dizertačnú prácu s rozsahom 480 strán inaugurant 

predložil vo francúzskom jazyku a dňa 29.10.2010 na pôde Sorbonny úspešne obhájil pred 

francúzsko-slovenskou komisiou s najvyšším možným hodnotením „Félicitations du jury“. 

Následne bol prijatý za člena Association française de droit constitutionnel. Absolvovanie 

doktorandského štúdia na jednej z najprestížnejších svetových univerzít komisia považuje za 

významnú skutočnosť svedčiacu o vedeckých kvalitách a medzinárodnej úrovni inauguranta, 

ktorý je pravdepodobne zatiaľ jediným pedagógom Právnickej fakulty UK, ktorý získal titul 

PhD. na Sorbonne. 

 

D) Záver o splnení kritérií – stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

Uchádzač splnil a vo niektorých kategóriách prekročil fakultné kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesora v plnom rozsahu, vo 

všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia jednomyseľne prijala 

záver, že uchádzač o vedecko-pedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. 

podmienky na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. 

Konštatuje, že uchádzač, doc. JUDr. Marián GIBA, PhD. spĺňa všetky pedagogické, 

vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

 

 

Vzhľadom na to inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní   

a vykonať inauguračnú prednášku. 

 

 

 

 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc. 

 

 

.................................................................................................................................................  
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Členovia:  

prof. JUDr. Ľubor CIBULKA, CSc.  

 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

prof. JUDr. Pavel HOLLÄNDER, DrSc. 

 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

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

 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

V Bratislave, dňa 8. októbra 2021. 


