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OPONENTSKÝ POSUDOK  
 

k vymenúvaciemu konaniu za profesora 
 

doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  Ústav európskeho práva 

 
v odbore medzinárodné právo (odbor inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) 
 

 
 
I. Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty, zo dňa 19.05.2022, som bol menovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní v 
odbore medzinárodné právo na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. Ing. Ondreja 
Blaža, PhD., vysokoškolského pedagóga na Ústave európskeho práva Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „inaugurant“ alebo „uchádzač“). 
 
II. Tento oponentský posudok vychádza z podkladov tvoriacich súčasť inauguračného spisu 
v členení: 
 

1. Splnenie podmienok stanovených Kritériami Právnickej fakulty UK na získanie titulu 
univerzitný profesor 
 

Kritériá Právnickej fakulty UK na  vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu profesor (ďalej len „Kritériá Právnickej fakulty UK“) 
predovšetkým vyžadujú splnenie trojročnej pedagogickej praxe v rozsahu 50% normatívom 
daného času kontaktnej výučby od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo v 
príbuznom študijnom odbore. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že inaugurant od 
08.04.2019 (účinnosť dekrétu o udelení titulu docent) pôsobí v kritériami požadovanom 
úväzku na Univerzite Komenského, Právnickej fakulte, Ústave európskeho práva a tiež 
v rámci tejto pedagogickej praxe prednáša/vedie semináre z odboru európske právo. 
 
V rámci publikačnej činnosti sa Kritériami Právnickej fakulty UK vyžaduje: 
i) autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC:AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej 
v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore, 
ďalej, 
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ii) autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch 
skrípt alebo učebných textov (kategória EPC: BCI, BCK)1 a  
iii) 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. 
 
Konštatujem, že v rámci autorstva jednej vedeckej monografie považujem toto kritérium za 
splnené v súvislosti s predložením publikácie s názvom „Ochrana hospodárskej súťaže v 
medzinárodnom práve - nástroje zabezpečenia slobody jednotlivca“ (1. vyd. - Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. - 181 s., ISBN 978-80-7160-358-
0). 
 
Inaugurant tiež splnil kritérium autorstva dvoch skrípt alebo učebných textov v súvislosti 
s predložením publikácie „Základy práva spoločnej obchodnej politiky Európskej únie“ (1. 
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. - 118 s.) 
a publikácie vydanej v spoluautorstve „Právna klinika verejného obstarávania [elektronický 
dokument]“ (1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. – 126 s.). 
  
V rámci preukázaného naplnenia publikačnej činnosti ďalej inaugurant predložil dostatočný 
zoznam vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a 
monografiách, vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a 
monografiách, ako aj publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách a 
publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. Za relevantné v tomto 
smere považujem najmä publikované vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS v počte jedenásť výstupov. 
 
Za najvýznamnejší počin je možné určiť inaugurantove  dielo vydané v spoluautorstve 
s názvom „Zákon o ochrane hospodárskej súťaže : komentár“ (1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 
2012. - 405 s.). 
 
Z pohľadu stanoveného kritéria minimálnych požiadaviek na ohlasy (citácie a recenzie) 
publikačnej činnosti inauguranta – tridsať päť citácií (z toho päť zahraničných citácií) – 
konštatujem, že predložených 193 ohlasov predstavuje celkom evidentne naplnenie tohto 
kritéria, pričom obzvlášť „pravé“ sú najmä citácie na diela, ktorých je inaugurant výlučným 
autorom, tzn. ide o citácie (iba) jeho výsledkov a úvah, prípadne naviac také citácie zo strany 
zahraničných autorít (príklad: 2018 Svetlicinii, Alexandr - Bernatt, Maciej - Botta, Marco: 

 
1 Súhrnný rozsah strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly 
vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach 
a učebných textoch (kategória EPC:BCI, BCK) je minimálne 10 AH. 
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European law review, roč. 43, č. 3, 2018, s. 424-446 – SSCI, alebo Malinauskaite, J.: 
Harmonisation of EU competition law enforcement. Switzerland : Springer International 
Publishing, 2019, S. 1-272 – SCOPUS, alebo Kirst, Philipp: The impact of the damages 
directive on the enforcment of EU competition law. Cheltenham : Edward Elgar publishing 
limited, 2021, s. 63). 
 
Kritériá Právnickej fakulty UK ďalej vyžadujú v rámci vedeckej školy „vychovanie“ minimálne 
jedného doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.) a súčasné školenie aspoň 
jedného ďalšieho doktoranda v danom, alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú 
dizertačnú skúšku. Z priloženého životopisu a dokladov, ktoré sú v spise vyplýva, že 
inaugurant v minulosti školil celkovo 1 doktoranda a aktuálne školí 2 doktorandov (z toho 
obaja v programe európske právo). Na základe uvedeného konštatujem, že uvedené 
kritérium je splnené. 
 
Nakoniec pokiaľ ide o kritérium riešenia grantových úloh (vyžaduje sa, aby uchádzač bol 
alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne dvoch ukončených grantových úloh 
alebo jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo dvoch 
prebiehajúcich grantových úloh), inaugurant predložil v kvantitatívnom vyjadrení 12 
ukončených, resp. prebiehajúcich grantových úloh. Toto kritérium považujem za 
preukázateľne naplnené. 
 
Naviac je nutné konštatovať, že inaugurant sa v rámci výskumu v oblasti právnej úpravy 
hospodárskej súťaže a jej europeizácie stal súčasťou viacerých tímov, ktoré spracovali 
komparatívny pohľad na rôzne aspekty súťažného práva v členských štátov EÚ v oblasti 
strednej a východnej Európy, pričom sa zaslúžil o zviditeľnenie vedy práva Európskej únie v 
oblasti hospodárskej súťaže v kontexte národných úprav krajín strednej a východnej Európy 
v celoeurópskom meradle o čom svedčí aj množstvo citácií autorov pôsobiacich mimo tohto 
regiónu. Vedecká expertíza inauguranta sa v oblasti európskeho práva hospodárskej súťaže 
a v oblasti verejného obstarávania sa pretavila aj do mnohých správ a stanovísk pre prax, 
napríklad pre Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a ktoré sa 
stali podkladom pre strategické rozhodnutia daného ministerstva, ako aj vlády Slovenskej 
republiky.  
 

2. Pedagogické pôsobenie uchádzača na vysokej škole a jeho doterajšia prax 
 
Pedagogické pôsobenie inauguranta je pevne spojené s jeho pôsobením na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a s osobným vybudovaním Ústavu európskeho 
práva, kde sa podieľa na profilovaní a vedení predmetov: Európske právo, EU Law I, EU Law 
II, Právo regulácie vnútorného trhu (Právo EÚ 1), Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2), Spoločná 
obchodná politika Európskej únie a právo svetového obchodu, Základy práva Európskej únie 
a medzinárodného práva, Verejné obstarávanie, Klinika verejného obstarávania a Klinika 
hospodárskej súťaže. 
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Ďalej konštatujem, že pedagogické pôsobenie inauguranta má vysoký pozitívny ohlas 
u študentov naprieč jednotlivými stupňami štúdia tvorí významnú súčasť právnického 
vzdelávania na Slovensku. 
 
 

3. Vedecko-výskumná činnosť uchádzača podľa zoznamu publikačnej činnosti 
 
Inaugurant disponuje v registri publikačnej činnosti sumárnym počtom 105 záznamov, 
pričom najdôležitejšie sú v tomto ohľade jeho vedecké monografie (4), štúdie charakteru 
vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(1), vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS (11) a vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7). 
  
Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplýva zásadné konštatovanie, že inaugurant 
podstatne publikuje najmä v zahraničí a vo svetovom (anglickom) jazyku. Takýto prístup mu  
zabezpečuje aj významnú pozornosť mimo územia Slovenskej republiky. Na základe 
podkladov k publikačnej činnosti inauguranta je potrebné vyzdvihnúť jeho vytrvalú tímovú 
prácu, významná časť jeho publikácií  vznikla v spoluautorstve s inými odborníkmi 
z akademickej sféry alebo právnickej praxe. Táto skutočnosť súčasne zvýrazňuje 
interdisciplinárny aspekt jeho vedeckej činnosti. Konštatujem, že pedagogické, ale aj 
publikačné pôsobenie uchádzača je fundamentálnym poslaním v jeho  profesijnom živote. 
 
Naviac je inaugurant aktívny vo významnej oblasti výskumu a publikačnej činnosti, za ktorú 
považujem jeho zakladateľský počin pri vedeckom časopise Bratislava Law Review, kde 
zároveň zastáva aj šéfredaktora. Rovnako sa podieľa aj na vydávaní odborného Slovak 
Yearbook of the European Union Law a vedeckého časopisu  Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae. 
 
 

4. Prepojenie vedecko-výskumnej činnosti uchádzačka s jej pedagogickou praxou a 
celkový profil uchádzačky so zreteľom na návrh na udelenie titulu profesora 

 
Inaugurant  sa od začiatku svojho pôsobenia v právnej praxi a Právnickej fakulte UK vedecky 
a pedagogicky venuje európskemu právu s prepojením na ekonomicky významnú oblasť 
práva hospodárskej súťaže a oblasť verejného obstarávania. V rámci svojej profilácie 
nevyhnutne uplatňuje interdisciplinárny prístup, pričom aplikuje aj komparatívny prístup 
toľko nevyhnutný v týchto právnych oblastiach. Interdisciplinárny prístup uchádzača je 
známy, pričom si je vedomý skutočnosti, že medzinárodnoprávny aspekt ochrany 
hospodárskej súťaže a verejného obstarávania úzko súvisí s reglementáciou 
medzinárodného obchodu.  V oblasti výskumu medzinárodného obchodu sa uchádzač 
momentálne sústreďuje na vzťah medzi podnikateľskou činnosťou a ochranou ľudských práv. 
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Výsledkom cieľavedomej vedeckej manažérskej činnosti inauguranta je aj vytvorenie tímu 
Ústavu európskeho práva na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 
ktorého založenie v roku 2015 sám inicioval a od jeho vzniku ho aj vedie. Výsledkom tejto 
práce je aj zásadné rozšírenie ponuky výberových predmetov, pričom zároveň prišlo k 
etablovaniu Ústavu aj v medzinárodnom meradle. 
 

Nie je tiež nevýznamnou skutočnosťou, že inaugurant je pozývaný na vedecké konferencie 
organizované v zahraničí, či aktívne viaceré významné konferencie organizoval a aj ďalej 
organizuje. 
 
 
III. Vychádzajúc zo všetkých vyššie uvedených skutočností, hodnotení i faktov jednotlivo 
a vo vzájomnej súvislosti, na záver môjho oponentského posúdenia konštatujem, že 
odporúčam vymenovať doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. za profesora v odbore 
medzinárodné právo (odbor inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). 
 
 
V Bratislave, dňa 13.06.2022 
 
 
 
                           v.r. 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
    Univerzita Komenského v Bratislave 

      Právnická fakulta 
                                               Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

  
 

 

 

 

 

 

 


