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Posudok oponenta na habilitačnú prácu JUDr. Jozefa Andraška, PhD. 

spracovanú na tému  

„Automatizované vozidlá a plne automatizované vozidlá a ich vplyv na 

vybrané oblasti správneho práva“ 
 

Posudzovaná habilitačná práca je v tematickej rovine zvolená veľmi vhodne. Právo 

ako spoločenskovedná disciplína technický pokrok vo väčšine prípadov iba „chytá za chvost“, 

s oneskorením reaguje na empirické poznatky o zneužívaní výdobytkov technického vývoja, 

čo považujem za veľmi negatívny trend dlhodobo sa vyskytujúci v spoločenskej realite. Téma 

práce zároveň odráža výrazný prvok interdisciplinarity, čo je prejav odvahy i primeranej 

ambicióznosti autora pri jej voľbe. Výber témy teda hodnotím pozitívne. 

Z hľadiska štruktúry práce je potrebné vyzdvihnúť, že interdisciplinarita sa 

v autorovom uchopení témy neprejavuje v podobe izolovaného spracovania technických 

aspektov na jednej strane a právnej reflexie na strane druhej. Naopak, je zjavné, že habilitant 

usiluje o syntetický prístup už v nastavení systematického rozvrstvenia svojej práce. 

Dokazujú to i parciálne zhrnutia, ktoré štrukturálne zaradil na záver každej z piatich kapitol 

práce. Neoddeliteľnou súčasťou práce, ktorá s administratívnoprávnou vrstvou priamo súvisí 

je aspekt kybernetickej bezpečnosti. 

Habilitačná práca má 201 strán, čo považujem za strop rozsahu diela, ktorého úlohou 

je overiť vedeckú, no i pedagogickú spôsobilosť uchádzača o titul „docent“. Ospravedlnenie 

možno hľadať v interdisciplinárnom charaktere práce, ktorý úzko súvisí s požiadavkou 

vytvoriť komplexné dielo podávajúce ucelený obraz na zvolenú tému. Aj tak ale považujem 

za diskutabilné zaradenie niektorých vysvetľujúcich častí v kompaktnom celku práce (napr. 

právne základy kybernetickej bezpečnosti v podkapitole 4.2). 

Metodologická stránka práce je založená na kombinácii značného počtu metód 

vedeckej práce, čo je vyvolané zložitosťou interdisciplinárnych súvislostí. Najprv dominujú 

metódy deskriptívna a explanačná. Vytvára sa tým však nevyhnutný pojmový základ, na 

ktorom autor následne stavia celý ďalší koncept habilitačnej práce a pri už spomenutej 

interdisciplinarite sa javí byť logickým, že aj takejto „samozrejmej“ obsahovej časti diela 

venuje náležitý priestor. Nezanedbateľnou súčasťou metodologického vybavenia práce je aj 

komparatívna rovina, prejavujúca sa predovšetkým v skúmaní priemetu únijovej, prípadne 

medzinárodnoprávnej regulácie v právnych predpisoch Slovenskej republiky, a to buď 

účinných, alebo pripravovaných. Dominujúcou metódou je syntéza, slúžiaca ako nástroj 

skĺbenia technických poznatkov o skúmanom objekte a analýza jeho právnej 

regulovateľnosti, resp. právnej regulácie, čím práca tematicky vrcholí. 

Autor si v práci stanovil štyri hypotézy, na ktorých potvrdenie, resp. vyvrátenie sa 

v práci sústredí. Zistené závery potom nepredstavujú púhe konštatovanie zisteného faktu, 

ale sú prepojené s primeranými návrhmi de lege ferenda. 

Sumárne považujem posudzovanú prácu za veľmi poctivý príspevok do odbornej 

diskusie o implementácii prevádzkovania automatizovaných a plne automatizovaných 
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vozidiel do administratívnoprávnej regulácie. Je dôležité, aby predmetná téma bola neustále 

živená aj vedeckými počinmi, akým je i habilitačná práca dr. Andraška. Skúsenosti naznačujú, 

že technický pokrok významne predbieha právnu úpravu, a v dôsledku unáhlenej a primárne 

ekonomicky motivovanej implementácie technických riešení v spoločenskej praxi právo 

zostáva v úzadí a neraz sa stáva, obrazne povedané, hasiacim prístrojom v čase, keď už 

požiar vypukol a spôsobil značné škody. Posudzovaná habilitačná práca je z tohto pohľadu 

jednoznačne prínosom. Problematiku reflexie automatizovaných a plne automatizovaných 

vozidiel v správnom práve spracúva originálnym spôsobom, na báze skúmania priemetu 

únijovej i medzinárodnoprávnej úpravy v slovenskom vnútroštátnom právnom poriadku. 

Takto zároveň napĺňa cieľ práce, spočívajúci vo vlastnom spracovaní témy automatizovaných 

a plne automatizovaných vozidiel a ich vplyvu na vybrané oblasti správneho práva, „a to 

najmä z pohľadu, ako nové technológie v podobe automatizovaných vozidiel a plne 

automatizovaných vozidiel a ich systémov ovplyvnia, resp. už ovplyvňujú zaužívané princípy a 

právnu úpravu vo vybraných oblastiach správneho práva“ (str. 4 habilitačnej práce). 

Habilitant využil pri spracovaní práce reprezentatívnu vzorku domácej a zahraničnej 

odbornej i vedeckej spisby, ako aj relevantné elektronické zdroje. Preukázal schopnosť 

tvorivo s nimi pracovať a vytvoriť dielo, ktoré je pre správne právo prínosom. Vykázaná 

miera zhody posudzovanej habilitačnej práce s inými dokumentmi v centrálnom registri 

záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác predstavuje 8,36 %, čo 

nespochybňuje jej originalitu a pôvodnosť. 

Posudzovanú habilitačnú prácu odporúčam na obhajobu a po jej úspešnom priebehu 

navrhujem JUDr. Jozefovi Andraškovi, PhD. udeliť vedecko-pedagogický titul „docent“ 

v odbore „správne právo“. 

 

Otázky do diskusie: 

1. V závere práce vyjadrujete vo vzťahu k budúcej právnej úprave presvedčenie, že 

„bude kľúčové precízne určiť osobu vodiča, a to najmä z pohľadu zodpovednostných vzťahov, 

ktoré vzniknú v prípade škodovej udalosti, zranení či usmrtení účastníka cestnej premávky v 

čase, keď jazdené úlohy vykonával systém automatizovaného riadenia“. Mohli by ste 

konkrétnejšie naznačiť rozdelenie právnej zodpovednosti medzi subjekty, ktoré v tomto 

prípade prichádzajú do úvahy (vodič/vzdialený vodič, producent softvéru a jeho aktualizácií, 

vlastník alebo držiteľ)? Nakoľko je podľa Vášho názoru vhodné, aby zodpovednosť preberal 

aj štát konajúci prostredníctvom schvaľovacích orgánov? 

2. Uvažovali ste aj o možných dopadoch plnohodnotnej implementácie (plne) 

automatizovaných vozidiel na sféru procesného práva? 

 

Košice, 2. mája 2022 

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. 

oponent 


