
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty, 

 zo dňa 26.06.2018. 

 

 

BOD 6) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Mgr. 

Michal Jesenko, PhD., – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulkta verejnej 

správy, Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie členov 

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. 

Mgr. Michala Jesenku, 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 vedeckou a pedagogickou 

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  

a požiadal o podporu konania. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh 

témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov.  

 

            Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode  a dal o ňom hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Za:                40 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Na hlasovaní sa nezúčastnili: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., 

a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorí odišli na zasadnutie inauguračnej komisie a oponentov po 

inauguračnej prednáške doc. JUDr. Ladislava Orosza, CSc. 

  

Uznesenie č. 6:  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a 

schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. 

Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta 

verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín, v odbore 3.4.3. ústavné právo, tému 

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

a oponentov: 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

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

 

Členovia:    

prof. JUDr. Marian Posluch, CSc.  



Pracovisko: Emeritný profesor, významný odborník v odbore ústavné právo, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.   

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

              

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

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

ČR 

 

prof. JUDr. Ľubor Cibulka , CSc. 

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

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Ústavné limity a možnosti normotvorby obcí vo veciach územnej samosprávy.  
 

Téma habilitačnej práce:  

Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí. 

 

 

 

 

                                                                                                 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


