
Oponentský posudok 

na inauguračný spis v konaní pri vymenovaní za profesora  doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., 

vo vednom odbore správne právo. 

 

 Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty som prijala oponentské poverenie na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. Juraja 

Vačoka, PhD., vysokoškolského pedagóga zaradeného na Katedre správneho 

a environmentálneho práva v súvislosti s jeho vymenovaním za profesora. 

 Pri vypracovaní oponentského posudku som vychádzala z písomných podkladov, ktoré 

sú uložené v inauguračnom spise a tiež z osobného poznania  práce menovaného inauguranta. 

 Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., je v súčasnosti jedným z najskúsenejších 

vysokoškolských učiteľov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, kde 

pôsobí nepretržite od roku 2008, a ktorej bol aj študentom. Počas tohoto obdobia, sa pri 

zvyšovaní svojej vedecko-predagogickej kvalifikácie,  postupne prepracoval z funkcie asistenta 

a následne funkcie odborného asistenta, na funkciu docenta. S vedeckou prípravou začal v roku 

2006 a ukončil ju v roku 2009 obhajobou dizertačnej práce a získaním akademického titulu 

PhD. Splnením kritérií požadovaných právnymi predpismi, fakultou a Univerzitou 

Komenského  sa stal na základe úspešnej habilitácie v roku 2015 docentom v odbore „Správne 

právo“ a v tejto pozícii pôsobí doteraz.   

Doc.  JUDr. Juraj Vačok, PhD. je teda skúseným vysokoškolským pedagógom a  pôsobí 

na fakulte vo všetkých formách a stupňoch pedagogického procesu, a to aj v anglickom jazyku. 

Vedie a oponuje školské záverečné práce bakalárskeho štúdia a magisterského štúdia, vedie a 

oponuje rigorózne práce, je školiteľom doktorandov v III. stupni štúdia a členom komisie pre 

obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore správne právo.  Pravidelne tiež dizertačné práce 

oponuje.  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že inaugurant prechádzal jednotlivými kvalifikačnými 

stupňami a cieľavedome sa pripravoval na profesiu vysokoškolského učiteľa. Už ako 

vysokoškolský pedagóg doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. aktívne zastával a zastáva viaceré 

akademické, vedecké a odborné posty, pričom ako príklady uvediem jeho prebiehajúce 

pôsobenie v pozícii právneho experta v oblasti nezávislých externých expertíz pre Európsky 

parlament alebo členstvo vo výberových komisiách na obsadenie miesta sudcu Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky pre obchodnoprávne kolégium. Ako to vyplýva aj z inauguračného 

spisu aktívne pôsobí v rôznych odborných komisiách a v redakčnej rade časopisu Public 



Governance, Administration and Financial Review, ktorý vydáva Wolters Kluwer pre 

Maďarsko. 

Ako skúsený vedeckopedagogický pracovník sa vo svojej pedagogickej a vedecko- 

výskumnej práci venuje odboru správneho práva a osobitne správnemu súdnictvu. 

Vedeckovýskumná činnosti vo vednom odbore správne právo má v prípade uchádzača značný 

rozsah, je komplexná, a na mnohých miestach dokonca presahuje odbor správneho práva. 

Z viacerých významných súčastí jeho práce vo vedeckom výskume spomeniem oblasť 

správneho súdnictva, všeobecného správneho konania, vyvodzovania zodpovednosti za súdne 

aj správne delikty,  rozvoja právneho vzdelávania alebo tiež právnej úpravy elektronických 

služieb verejnej správy. Spomínané okruhy nesú pečať problematických, a v čase riešenia, ale 

aj v súčasnosti,  mimoriadne aktuálnych oblastí práva a právnych otázok. 

Monografiu „Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom 

konaní“ (Bratislava 2014) priaznivo prijala vedecká obec a tiež aplikačná prax. Významnou je 

tiež kapitola vo vedeckej monografii, venovaná trestnej zodpovednosti právnických osôb, 

z ktorej je zrejmý práve presah záberu uchádzača do odboru trestného práva. Tu považujem za 

potrebné pripomenúť aj bohatú článkovú publikačnú činnosť k otázkam jeho 

vedeckovýskumného záujmu. 

Mnohé nadobudnuté poznatky z vedeckovýskumnej činnosti premieta doc. JUDr. Juraj 

Vačok, PhD. do učebníc a ďalších učebných pomôcok zo správneho práva hmotného 

aj procesného ako aj výberových predmetov. Ako zrelý vysokoškolský pedagóg v 

týchto učebných pomôckach dokáže študentom sprostredkovať nielen teoretické ale aj 

praktické poznatky z viacerých zásadných otázok správneho práva a v súčasnosti aktuálnej 

problematiky súdnej kontroly verejnej správy.  

Samostatný okruh jeho skúmania, čo sa ako kandidáta na vedecko-pedagogickú hodnosť 

profesora predpokladá, tvoria teoretické otázky predmetu správneho práva, ako sú formy 

činnosti verejnej správy, kontrola činnosti verejnej správy súdmi a postupy v správnom 

súdnictve. Výsledky snaženia o prehlbovanie poznatkov v odvetví správneho práva sú 

vyjadrené vo vysokoškolských učebných textoch, za ktoré spomeniem „Správne právo hmotné, 

Všeobecná časť“ Bratislava 2012 „Správne právo procesné, Všeobecná časť“, Bratislava v 

rokoch 2013 a 2019 spracované kolektívom autorov, ktorého bol členom.  

Pri oponovaní inauguračného spisu je potrebné osobitne uviesť aj zapojenie uchádzača do 

riešenia vedeckovýskumných úloh pri riešení značného množstva grantov.  V pozícii riešiteľa  

to boli v minulosti projekty: Grant mladých Univerzity Komenského UK /137/2008, „Správne 

súdnictvo, s dobou riešenia od roku 2008,  projekt APVV-0086-07, „Všeobecné správne 



konanie, s dobou riešenia v rokoch 2008 – 2010, ktorého hlavnými výstupmi boli návrhy pre 

všeobecný predpis upravujúci správne konanie, Grant mladých Univerzity Komenského 

UK/463/2011, „Účastník správneho konania“, s dobou riešenia od roku 2011, kde hlavným 

výstupom bola rigorózna práca inauguranta, projekt APVV-0448-10,  „Právna úprava 

správneho súdnictva v Slovenskej republike“ s dobou riešenia v rokoch 2011 – 2014, ktorého 

hlavným výstupom bol návrh nového zákona upravujúceho konanie v rámci súdnej kontroly 

verejnej správy, projekt APVV-0620-11, „Trestná zodpovednosť právnických osôb“, s dobou 

riešenia v rokoch 2012 – 2015, kde hlavnými výstupmi boli návrhy zmien právnej úpravy, 

projekt Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky KEGA č. 048UK-4/2013, „Rozvoj právneho klinického 

vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, s dobou riešenia v rokoch 2013 - 2015, 

kde boli hlavnými výstupmi návrhy na rozvoj a etablovanie klinických foriem právneho 

vzdelávania vrátane vedeckých a popularizačných aktivít, projekt z Operačného programu 

vzdelávanie – štrukturálne fondy EÚ, ITMS 26140230010, „Law of European Integration at 

Globalization“, doba riešenia v rokoch 2013 – 2015, hlavné výstupy boli zamerané na prípravu 

študijného programu v anglickom jazyku v magisterskom štúdiu v odbore právo, projekt 

VEGA, 1/1036/15, „Právna úprava správneho trestania“, s dobou riešenia 2015 – 2017, kde 

hlavným výstupom grantu bola formulácia základných zásad správneho trestania. 

Z prebiehajúcich grantov je potrebné zvýrazniť vedenie projektu VEGA 1/0686/18, „Prieskum 

právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti“, s 

dobou riešenia od roku 2017 až po súčasnosť, kde plánovanými hlavnými výstupmi majú byť: 

„formulácia základných teoretických východísk, ktoré by mali de lege ferenda zefektívniť 

systém prieskumu“ a riešenie projektu APVV-17-0403 „Vplyv vzájomného uznávania 

prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy“ s dobou 

riešenia od roku 2018 až po súčasnosť, kde sa ako hlavný výstup sa  na základe analýzy 

nedostatkov a problematických otázok, ktoré vychádzajú zo stavu de lege lata očakáva návrh 

úpravy de lege ferenda na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu k 

zefektívneniu poskytovania a využívania elektronických služieb verejnej správy, a to nielen z 

pohľadu občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov iných členských štátov Európskej únie, 

ktorí budú oprávnení pomocou svojich prostriedkov elektronickej identifikácie využívať 

slovenské elektronické služby verejnej správy. 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.  je známou a uznávanou osobnosťou v oblasti správneho 

práva doma i v zahraničí. Svedčí o tom jeho účasť na domácich i zahraničných konferenciách,  

na ktorých aj pravidelne vystupuje. Jeho práce sú publikované v širokom spektre časopisov 



a zborníkov. O jeho vedeckej erudícii svedčí aj fakt, že jeho práce sú často citované, ako to 

ukazuje zoznam jeho publikačnej činnosti.  

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. doteraz ako školiteľ viedol šiestich doktorandov, 

z ktorých už jeden úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu a štyria úspešne absolvovali 

dizertačnú skúšku. Vo svojej pedagogickej práci využíva teoretické poznatky získané 

vedeckým bádaním, ktoré vhodne kombinuje s praktickými poznatkami získanými z aplikačnej 

praxe orgánov verejnej správy i správnych súdov. 

 

Záver: 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.  je skúseným vysokoškolským pedagógom s potrebnou 

vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou prácou a vedeckovýskumnou činnosťou je známy 

doma i v zahraničí a preukazuje splnenie všetkých podmienok úspešného inauguračného 

konania. Na základe horeuvedených skutočností ako oponentka inauguračného spisu 

odporúčam, aby doc. JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD.  po splnení ďalších zákonných podmienok 

bolo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave  navrhnuté priznanie 

vedeckopedagogického titulu „profesor“ v odbore správne právo. 

 

V Bratislave  15. 01. 2020 

 

 

      Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

Katedra správneho a environmentáneho práva 

Právnická fakulta, Univerzita Komenského  

 


