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Oponentský posudok 

na inauguračný spis v konaní pri vymenovaní za profesora  doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, 

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. Ing. 

Bernarda Pekára, PhD., vysokoškolského pedagóga a člena Katedry správneho 

a environmentálneho práva v súvislosti s jeho vymenovaním za profesora. 

 Pri spracovaní oponentského posudku som vychádzala z písomných podkladov, ktoré 

sú uložené v inauguračnom spise a osobných poznatkov z práce inauguranta. 

 Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., patrí v súčasnosti medzi najdlhšie pôsobiacich 

vysokoškolských učiteľov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde 

pôsobí od roku 2004. Počas tohto obdobia sa v súlade so zvyšovaním svojej vedecko-

pedagogickej kvalifikácie postupne prepracoval z funkcie odborného asistenta na funkciu 

docenta. Jeho vedecká príprava začala v roku 2002 doktorandským štúdiom a bola zavŕšená 

v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce a získaním hodnosti PhD. Splnením všetkých 

požiadaviek ustanovených právnymi predpismi, Univerzitou Komenského a právnickou 

fakultou sa stal na základe habilitácie v roku 2012 docentom v odbore Správne právo.  V tejto 

pozícii pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva až do súčasnosti.  

Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. je skúsený vysokoškolský pedagóg a pôsobí vo 

všetkých formách a stupňoch pedagogického procesu na fakulte, a to aj v predmetoch vedených 

v anglickom jazyku. Vedie a oponuje záverečné práce bakalárskeho štúdia a magisterského 

štúdia a vedie i oponuje tiež rigorózne práce. Je školiteľom doktorandov v III. stupni štúdia a 

členom komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore 3.4. 4 správne právo.  

Dizertačné práce  aj oponuje.  

Z uvedeného je zrejmé že doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. prechádzal jednotlivými 

kvalifikačnými stupňami a pripravoval sa  na profesiu vysokoškolského učiteľa. Ako skúsený 

vedeckopedagogický pracovník sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej práci venuje 

odboru správneho práva a osobitne európskemu správnemu právu. Záber jeho vedecko-
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výskumnej činnosti vo vednom odbore správne právo je široký, a často svojou komplexnosťou 

presahuje odbor správneho práva. 

Významnú časť jej vedecko-výskumnej práce tvoria diela zamerané na problematiku 

nadnárodných aspektov výkonu verejnej správy, osobitne v rozsahu európskeho správneho 

práva, zameriava sa tiež na európsku verejnú správu a na európske správne súdnictvo. Treba 

uviesť, že tieto oblasti práva predstavujú významnú a zložitú problematiku. Vedecky prínosnou 

bola v tomto smere aktuálna monografia s názvom Vybrané nadnárodné aspekty výkonu 

verejnej správy (Praha, 2018), ktorá sa zaoberá uvedenými inštitútmi zasadenými do súčasného 

dynamického vývoja Európskej únie a tiež Rady Európy. Je zrejmé, že kvalitná analýza otázok 

európskej verejnej správy, európskeho správneho práva a jeho prameňov a tiež európskeho 

správneho súdnictva reaguje na potreby vedy. Rovnako pre účely praxe nepochybne odpovedá 

aj na silnú spoločenskú objednávku. Z ďalších dôležitých diel menovaného je potrebné 

spomenúť monografiu Európske správne právo a európsky správny priestor – analýza 

vybraných inštitútov (Bratislava, 2012), ako aj bohatú publikačnú činnosť v rámci príspevkov 

na zahraničných aj na domácich konferenciách, ktorá je venovaná prevažne uvedeným otázkam 

vedeckovýskumného zamerania. 

Získané poznatky z vedeckovýskumnej činnosti a z praxe premieta Doc. JUDr. Ing. 

Bernard Pekár, PhD. aj do učebníc zo správneho práva hmotného a správneho práva 

procesného. Ako zrelý vysokoškolský pedagóg sprostredkúva študentom základné teoretické 

poznatky z viacerých otázok správneho práva. Okrem spomínaných tém súvisiacich 

s európskym správnym právom ako je napríklad jeho pojmové vymedzenie, pramene a jeho 

výkon ide predovšetkým o tému vonkajšej a vnútornej kontroly verejnej správy. Výsledky 

bádania v oblasti európskeho správneho práva a kontroly verejnej správy sú prezentované v 

učebniciach tvorených autorským kolektívom, ktorého je inaugurant členom. 

Významnou časťou jeho vedeckovýskumnej činnosti je systematické skúmanie otázok 

spojených s územnou samosprávou. Táto predstavuje aj samostatný okruh jej pozornosti, čo sa 

od kandidáta na vedecko-pedagogickú hodnosť profesora predpokladá. Tvoria ho nielen 

základy miestnej samosprávy upravené na vnútroštátnej úrovni ale aj teoretické otázky 

národného a európskeho právneho rámca činnosti územnej samosprávy, nadnárodný kontext jej 

kontroly ako aj zodpovednosť územnej samosprávy za škodu spôsobenú pri výkone verejnej 

správy.Pri oponovaní inauguračného spisu je potrebné osobitne uviesť zapojenie inauguranta 

do riešenia vedeckovýskumných úloh či už v minulosti v pozícii spoluriešiteľa, v súčasnosti 

v pozícii zástupcu vedúceho riešiteľského kolektívu programu VEGA číslo 1/0557/17 Právne 

aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy obcami ako subjektami verejnej správy. 



V predchádzajúcom období bol spoluriešiteľom grantov APVV 0086/07 Všeobecné správne 

konanie, APVV-0754-07 Vplyv judikatúry súdov Európskej únie na vnútroštátne právo jej 

členských štátov, APVV-0448-10 Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike, 

APVV-0852-14 Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov SR, VEGA 

1/3794/06 Proces vzniku správneho práva Európskej únie a dopad jeho princípov na tvorbu 

a zmeny slovenského správneho práva hmotného a procesného a VEGA 1/1036/15 Právna 

úprava správneho trestania. Najmä účasť na riešení projektov APVV-0086-07 s názvom 

„Všeobecné správne konanie“ s dobou riešenia: 2008 – 2010, číslo APVV-0448-10 s názvom 

„Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike“ s dobou riešenia 2011 – 2014 boli 

zavŕšené návrhmi ťažiskových kódexov pre odbor správne právo, t.j. formuláciou návrhu 

modernej právnej úpravy všeobecného správneho konania a v rámci súdnej kontroly verejnej 

správy návrh pre súčasnú právnu úpravu správneho súdnictva. Projekt VEGA 1/1036/15 Právna 

úprava správneho trestania bol zavŕšený návrhom zásad pre tzv. kódex správneho trestania. 

 Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.  je známou a uznávanou osobnosťou doma 

i v zahraničí  v oblasti správneho práva o čom svedčí jeho účasť na domácich i zahraničných 

konferenciách. 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 sumarizuje zoznam jeho 

publikačnej činnosti.  

Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.  doteraz ako školiteľ viedol dvoch doktorandov, 

ktorí obhájili svoje dizertačné práce a v súčasnosti školí jedného doktoranda po úspešnom 

vykonaní dizertačnej skúšky. Vo svojej pedagogickej práci využíva teoretické poznatky získané 

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

praxi. 

Záver: 

Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. je skúseným vysokoškolským pedagógom 

s potrebnou vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou prácou a vedecko-výskumnou 

činnosťou známou doma i v zahraničí preukazuje splnenie podmienok úspešného 

inauguračného konania. Na základe uvedených skutočností, ako oponentka inauguračného 

spisu odporúčam, aby bol doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. po splnení ďalších zákonných 

podmienok, Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave  navrhnutý na priznanie 

vedeckopedagogického titulu „profesor“ v odbore správne právo. 

 

V Bratislave  22. 3. 2019 

      Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 


