
Oponentský posudok habilitačnej práce JUDr. Jozefa Andraška, PhD. 

 Dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave som bol poverený na 

vypracovanie oponentského posudku na habilitačnú prácu JUDr. Jozefa Andraška, PhD. 

s názvom Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na vybrané 

oblasti správneho práva.  S ohľadom na danú skutočnosť predkladám tento posudok. 

Posúdenie témy a cieľa práce 

 Tému, ktorú si autor zvolil, považujem v teórii a vede správneho práva za veľmi 

aktuálnu. Vedecko-technický pokrok v oblasti umelej inteligencie je viditeľný už aj v širokej 

verejnosti a preto je obrovskou výzvou právnej teórie a právnej vedy včasne reagovať na jeho 

výsledky. 

 Na strane 14 autor uvádza, že nemá ambíciu venovať sa všetkým dotknutým oblastiam 

správneho práva. Venuje sa typovému schvaľovaniu vozidiel, správe a prístupu k údajom, 

kybernetickej bezpečnosti a cestnej premávke. Uvádza, že k tomuto výberu ho viedol 

pragmatický pohľad. Na strane 15 si v súvislosti so zvolenými problémami kladie otázky, 

respektíve konkretizuje svoj vedecký výskum v rámci zvolených oblastí.  

 V nadväznosti na dané vymedzenie autor formuluje štyri hypotézy (auto ich označuje 

ako východiskové), ktoré následne vyhodnocuje v závere. Týmito hypotézami sú: 1. Právna 

úprava typového schválenia umožňuje typové schválenie automatizovaných vozidiel a plne 

automatizovaných vozidiel. 2. Právna úprava prístupu k údajom v automatizovaných vozidlách 

a plne automatizovaných vozidlách umožňuje vozidlám, infraštruktúre a orgánom verejnej moci 

v oblasti cestnej premávky a infraštruktúry prístup k týmto údajom. 3. Právna úprava 

kybernetickej bezpečnosti automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel 

zabezpečuje vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti vozidiel. 4. Právna úprava cestnej 

premávky umožňuje vodičovi automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných prenechať 

ovládanie vozidla systémom automatizovaného riadenia a vodič môže vykonávať iné činnosti 

ako ovládanie vozidla. Jednotlivé hypotézy autor vyhodnocuje v závere práce, pričom následne 

nadväzuje ďalšími závermi vo vzťahu k zvolenej problematike.  

 Nosný cieľ však autor vymedzuje v predhovore, kde na s. 4 uvádza, že je ním poskytnúť 

vlastné spracovanie témy automatizovaných vozidiel, plne automatizovaných vozidiel a ich 

vplyv na vybrané oblasti správneho práva. V predhovore autor spracúva tiež metodológiu, 

pričom za nosné metódy  označil analýzu, syntézu, horizontálnej komparácie, výklad, indukciu 

a dedukciu.  

 Vybraný cieľ a aj zvolenú metodológiu hodnotím kladne. Uvedomujem si, že celkový 

výskum je postavený na teoretických metódach. Predmet výskumu sa však týka oblasti, kde sa 

nosné zavádzanie do spoločenského života ešte len očakáva. Táto skutočnosť výrazne sťažuje 

použitie empirických metód, ale aj formuláciu konkrétnejších cieľov v úvode.  

 Za určitý formálny nedostatok považujem, že nosné časti týkajúce sa metodológie 

a cieľa autor uviedol v predhovore bez odkazu a prepojenia na úvod. Domnievam sa, že úvod 

je miesto, kde by mal každý vedec vymedziť, čomu a akým spôsobom sa bude venovať.   

 Posúdenie formálnej stránky práce 

Z formálneho hľadiska práca spĺňa požadované náležitosti.  Členenie práce považujem 

s ohľadom na stanovenie témy a cieľa práce za vyhovujúce. Jednotlivé kapitoly na seba vhodne 

nadväzujú.  

 Oceňujem tiež jazykovú stránku práce. Pozitívne hodnotím štýl autora. Práca je 

zrozumiteľná, jednotlivé problémy v nej jasne, zreteľne podané. Práca sa dobre číta. V práci si 
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je možné všimnúť drobné jazykové a gramatické nedostatky, avšak v minimálnom rozsahu 

(pozri s. 24, 33, 66, 85, 97).  

Pri odkazoch na internetové stránky by som uvítal, keby autor uviedol dátumy návštev 

týchto stránok, prípadne zmienku v úvode o tom, v akom období tieto stránky navštevoval. Je 

to v prvom rade pre jeho ochranu za predpokladu, že by mal niekto tendenciu verifikovať, či 

obsah internetových stránok korešponduje s jednotlivými odkazmi.  

V závere práce mi príde nadbytočná časť venujúca sa zhŕňaniu kapitol. Autor zhŕňa 

kapitoly na záver každej z nich a myslím, že čitateľ si po prečítaní jednotlivé kapitoly pri 

pristúpení k záveru pamätá. Akceptujem však autorskú licenciu.  

 

Posúdenie obsahovej stránky práce 

 

Z obsahového hľadiska nemám konkrétne pripomienky. Je to najmä z dôvodu, že autor 

opisuje konkrétne právne akty a skutočnosti. Jednoducho uvádza fakty, ktoré je veľmi ťažké 

spochybniť, alebo rozporovať. 

Napriek tomu si myslím, že je škoda, že autor sa na jednotlivých miestach viac nepúšťa 

do polemiky s prezentovanými skutočnosťami. Význam našej práce totiž vidím v neustálom 

spochybňovaní a hľadaní lepších alternatív. Posudzovaná habilitačná práca je však sumárom 

získaných poznatkov pripravujúcim čitateľa na potrebu vysporiadania sa so zmenami, ktoré 

nám prináša vedecko-technický pokrok v rozoberanej oblasti.  

Tiež si uvedomujem, že predmet práce je tak špecifický a do určitej miery stále ešte aj 

abstraktný. Hlbšia konfrontácia je preto problematická. Za veľké pozitívum práce považujem, 

že zhŕňa nosné poznatky v danej oblasti a obsahuje množstvo veľmi cenných údajov. Tiež 

pozitívne hodnotím, že autor rozpracúva oblasti, ktoré sú z právneho hľadiska podľa môjho 

názoru najvýznamnejšie vo vzťahu k posudzovanej problematike.  

Vyjadrenie sa k percentu zhody 

 Percento zhody 8,36 % považujem vo vzťahu ku charakteru práce za adekvátne. 

Najväčšia podobnosť s inou konkrétnou prácou je 0,82 %. Celkovú zhodu považujem za 

primeraná s ohľadom na tému práce a spôsob rozpracovania.  

 

Otázky na autora práce 

 

1. Na s. 64 autor uvádza, že návrh zákona o automatizovaných vozidlách nešpecifikuje, aké 

údaje majú byť sprístupnené typovému schvaľovaciemu orgánu. Ako by autor upravil 

uvedenú problematiku v zákone?  

2. Na s. 82 autor uvádza, že v slovenskom preklade definície automatizovaného vozidla 

chýba pojem „samostatne.“ Aké môže mať táto chyba praktické aplikačné dopady? 

3. V podkapitole 4.4 autor vymedzuje princípy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti 

vozidiel. Ako hodnotí autor tieto princípy? Vypustil by niektoré z nich, alebo doplnil? 

4. Autor na s. 165 uvádza, že v určitých schémach bude musieť vodič na požiadanie systému 

prevziať ovládanie vozidla. Tu však môže problém v tom, že zrejme pôjde o krízové 

situácie, ktoré pre vodiča využívajúceho automatizované systémy, teda vodiča nutne 

strácajúceho bežné šoférske zručnosti, môžu byť ťažko zvládnuteľné. Vidí autor 

v uvedenom problém? Ako sa autor na túto skutočnosť pozerá?  

5. Autor na s. 182 uvádza, že neprevzatie kontroly nad vozidlom by mohlo zakladať 

administratívno-právnu zodpovednosť, s čím bude potreba vymedzenia nových 

skutkových podstát priestupkov. Aké skutkové podstaty má autor na mysli a aké tresty by 

navrhoval? Ako by sa to dokazovalo? Nestačila by občianskoprávna zodpovednosť? 
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Záverečné hodnotenie 

 

Predložená habilitačná práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Otvára nové 

problémy, na ktoré bude potrebné reagovať. Osobitne oceňujem, že sa autor púšťa do 

problémov, ktoré sú nespracované a je im vo vedeckej oblasti venovaná menšia pozornosť. 

Samozrejme, vo vzťahu k vedecko-technickému pokroku bude vždy aktuálnou otázkou, kde je 

miesto práva, ktoré spravidla v omeškaní reaguje na nové možnosti. Je preto veľmi dôležité, 

aby právna veda čo najpružnejšie reagovala na tieto možnosti, aby výdobytky vývoja mohli byť 

dané do užívania čo najskôr.  

S ohľadom na všetky tieto skutočnosti vítam túto prácu a odporúčam ju na obhajobu. 

V rámci obhajoby by som uvítal, keby sa autor vysporiadal s vyššie položenými otázkami. 

 

 V Bratislave dňa 27. 4. 2022 

 

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

        prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 


