
                                 O p o n e n t s k ý    p o s u d o k 

k inauguračnému konaniu doc. JUDr. Bernarda  P e k á r a , Phd. 

 

 

     Na základe poverenie Vedeckej rady UK, Právnickej fakulty 

predkladám  oponentský posudok  pre vykonanie inauguračného 

konania doc. JUDr. Bernarda Pekára, Phd, ktorý pôsobí ako 

vysokoškolský pedagóg vo funkcii docenta na katedre správneho 

a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK. 

 

                                          I. 

     Doc. JUDr. Bernard Pekár pôsobí na katedre správneho 

a environmentálneho práva nepretržite viac ako 18 rokov. 

Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte UK  a v roku 

2008 mu bol udelený akademický titul „Phd“ v odbore správne právo. 

Habilitačné konanie zavŕšil udelením vedecko- pedagogického titulu 

„docent“ v odbore správneho právo na Právnickej fakulte UK v roku 

2012. Zabezpečuje výučbu zo všetkých predmetov na katedre 

správneho práva /správne právo hmotné, procesné, európske právo 

a to nielen v l. a 2 stupni štúdia, ale aj v 3. stupni v rámci 

doktorandského študijného programu. 

 

   

                                        II. 

     Publikačná činnosť menovaného je rozsiahla, zodpovedá, ako aj 

prekračuje kritéria, ktoré sú stanovené Vedeckou radou v rámci 



vymenúvacieho konania za profesora. Publikoval 3 vedecké 

monografické práce, z toho jedna bola vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve. Je zároveň autorom viacerých vedeckých štúdií 

publikovaných nielen v domácich, ale aj v zahraničných časopisoch, 

včítane aj vedeckých prác, ktoré sú registrované v databázach Web of 

Science alebo Scopus. Jeho publikačná činnosť má pozitívny ohlas, čo 

sa prejavuje v relatívne vysokom počte citácií a ohlasov na jeho 

vedecké štúdie a články / celkovo ide o 290 citácií, z toho 65 

v zahraničí. Nemožno opomenúť ani viaceré publikované príspevky na 

domácich a zahraničných konferenciách, ako aj učebné texty najmä 

z problematiky európskeho správneho práva. 

     Osobitne by som chcel vyzdvihnúť viaceré publikácie z európskeho 

správneho práva. Zdôrazňuje sa tu najmä dominantné postavenie 

všeobecných právnych zásad a judikátov z Európskeho súdneho 

dvora, ktoré konfrontuje s rozhodovacou činnosťou v podmienkach 

Slovenskej republiky, najmä správnych orgánov. 

     V ostatnej monografickej práce „ Správne trestanie a aspekty jeho 

kodifikácie“. autor sa zameriava najmä na správne trestanie vo 

vzťahu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobodách. 

Samotná publikácia reflektuje na nedostatky a vo svojom obsahu rieši 

viaceré právne odvetvia , najmä správne, trestné a európske právo. 

     V rámci vedecko-výskumnej činnosti menovaný riešil aj viaceré 

grantové úlohy v rámci APVV, či už ide o projekty VEGA, KEGA, Jean 

Monet, apod. 

     Výsledky vedecko – výskumnej činnosti boli premietnuté do 

viacerých platných právnych predpisov, demoštratívne uvediem 

súdny správny poriadok. Samotné návrhy a odporúčania, ktoré 

vyplývajú z publikovaných prác prispeli ku skvalitneniu 

a zefektívneniu správneho konania pri zabezpečovaní dôslednej 



a účinnej ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických 

a právnických osôb. 

     V rámci inauguračného konania chcem vyzdvihnúť aj pedagogickú 

činnosti doc. Pekára, jeho pedagogické pôsobenie je hodnotené 

kladne, spočíva najmä zrozumiteľnej a jasnej formulácií problémov 

v rámci výučbového procesu. 

 

                                           III. 

     Na základe toho čo som uviedol doc. Pekár tak publikačnou, 

vedecko-výskumnou  a pedagogickou činnosťou spĺňa kritéria, ktoré 

sú stanovené na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

Odporúčam, aby po úspešne vykonanom inauguračnom konaním. 

Vedecká rada Právnickej fakulta UK predložila návrh Vedeckej rade 

UK na udelenie vedecko pedagogického titulu profesor z odboru 

správne právo. 

 

 

Bratislava 5.3.2019                              Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

          

 

      


