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     Na základe poverenia Vedeckej rady Univerzity Komenského, Právnickej 

fakulty predkladám oponentský posudok pre vykonanie inauguračného konania 

Doc. JUDr. Márie Srebalovej, Phd., ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, vo 

funkcii docenta na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej 

fakulty UK. 

     Menovaná pôsobí na Právnickej fakulte UK nepretržite od roku 1994. 

Dizertačnú prácu obhájila v roku 1994 a v roku 2004 sa úspešne habilitoval na 

docentku správneho práva. 

     V rámci publikačnej  činnosti doc. Srebalová je autorkou 6 vedeckých 

monografií, 128 pôvodných vedeckých prác, ako aj viac ako desať 

vysokoškolských učebníc a učebných textov. Má veľký počet ohlasov a citácií, 

z počtu 334 citácií má 70 v zahraničných publikáciách a množstvo recenzií 

a ohlasov na jej publikačnú činnosť. 

     Osobitne by som chcel vyzdvihnúť niektoré publikácie z oblasti správneho 

práva procesného a to najmä „Rýchlosť správneho konania a nečinnosť 

správneho orgánu, vo vzťahu k vydávaniu rozhodnutí, ako individuálnych 

správnych aktov“. Samotná publikácia je zameraná na dôslednú interpretáciu 

základných zásad správneho konania, ktoré sa často opomínajú v rozhodovacej 

činnosti správnych orgánov. Cieľom by malo byť vybavenie vecí bez zbytočných 

prieťahov, čomu bránia aj niektoré ustanovenia správneho poriadku. Poukazuje 

sa tu na nový český správny poriadok, kde zákonodarca previazal zásadu 

rýchlosti správneho konania s ustanoveniami o nečinnosti správnych orgánov. 

Zároveň kritizuje konštrukciu lehôt zakotvenú v právnych normách správneho 

poriadku, predkladá konkrétne riešenia, a pod. 

     Okrem publikácií zo správneho práva procesného a správneho práva 

hmotného venovala v publikačnej činnosti pozornosť aj európskemu 



správnemu právu a to najmä základným princípom postupov správnych 

orgánov, s osobitným dôrazom na vzťah európskeho správneho práva  ku 

správnemu konania. Pregnantne a precízne tu osvetľuje najmä požiadavku, 

ktorá v širších súvislostiach vyplýva zo základných zásad správneho konania  

a to právo na tzv. „dobrú správu“ a koncepciu práva na spravodlivý proces, 

ktoré predstavuje základné východiská a hodnoty právneho myslenia a mali by 

byť obsiahnuté v právnych predpisoch. 

     V rámci vedecko-výskumnej činnosti doc. Srebalová riešila viaceré grantové 

úlohy , ide o  projekty APVV, ako aj projekty Kega a Veda. V súčasnosti je 

hlavnou, zodpovednou riešiteľkou jednej prebiehajúcej grantovej úlohy. 

V rámci riešenia grantových úloh  sa venuje predovšetkým správe na úseku 

katastra nehnuteľností, právnej úprave správneho súdnictva, správnemu 

konaniu, apod. 

     Pri analyzovaní publikačnej činnosti menovanej okrem kvantity publikácií, by 

som chcel vyzdvihnúť najmä ich kvalitatívnu stránku. Viaceré jej publikované 

názory boli premietnuté do platných právnych predpisov, demonštratívne 

uvediem súdny správny poriadok, zákon o obecnom zriadení, atď. Samotné 

návrhy a odporúčania , ktoré vyplývajú z publikovaných prác prispeli ku 

skvalitneniu a zefektívneniu správneho konania, najmä pri zabezpečovaní 

a dôslednej ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických, ako aj 

právnických osôb. 

     V rámci inauguračného konania je potrebné aspoň v stručnosti poukázať aj 

na pedagogickú činnosť doc. Srebalovej. Menovaná pôsobí vo všetkých formách 

a stupňoch pedagogického procesu na fakulte, včítane výučby jednotlivých 

predmetom v anglickom jazyku. Ešte počas môjho pôsobenia na Právnickej 

fakulte bola menovaná na základe dotazníkové prieskumu študentmi takmer 

pravidelne hodnotená, ako jeden z najlepších pedagógov na Právnickej fakulte.  

      

Záver:  Na základe toho čom som uviedol doc. Srebalová, tak publikačnou, 

vedecko-výskumnou  a pedagogickou činnosťou spĺňa všetky kritéria, ktoré sú 

stanovené na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“. Oporúčam, 

aby po úspešne vykonanom inauguračnom konaní Vedecká rada predložila 



návrh  Vedeckej rade UK na udelenie vedeckopedagogického titulu „profesor“ 

z odboru správne právo.  

Bratislava 26.8.2017                              Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

 

 

 

     

 


