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I. 

 

 

Oponentský posudok vyhotovujem 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 1 ods. 8 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, článok 13 ods. 1 Zásady habilitačného konania 

o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave a Zápisnice zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 7. marca 2019  

o zverení úlohy oponenta v konaní o udeľovanie akademického titulu profesor v 

odbore 3.4.4. správneho právo doc. JUDr. Ing. Bernardovi Pekárovi, PhD. 

Zároveň uvádzam, že doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. nepoznám 

a oponentský posudok vyhotovujem na základe materiálov, ktoré mi boli poskytnuté, a 

to najmä: 

1. Profesijný životopis, 

2. Zoznam publikácií, 

3. Stručná charakteristika najdôležitejších publikácií. 



II. 

 

 

Podľa môjho názoru v prípade preskúmania splnenia podmienok na vymenovanie 

žiadateľa do funkcie profesora sú najdôležitejším hodnotiacim kritériom jeho vedecké 

výsledky nielen v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom jazyku. 

V prípade doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. sú vedecké úspechy 

bezpochyby bohaté (rozsiahle). Publikačná činnosť pozostáva zo 67 položiek, vrátane 

dvoch existujúcich monografií (vrátane jednej publikovanej v Českej republike), 

významnej účasti v kolektívnej monografii, troch akademických učebniciach a zo 

spolupráce na tvorbe siedmich ďalších učebníc, dvoch článok v slovenských časopisoch 

zapísaných v databáze SCOPUS, početné články vo významných slovenských a 

zahraničných časopisoch, ako aj publikované materiály (správy) zo slovenských a 

medzinárodných vedeckých konferencií. Nepochybne to, čo treba jednoznačne 

zdôrazniť, je veľmi rôznorodý výstup, ktorý v prípade prebiehajúceho konania o 

udelenie titulu profesora má veľký význam. 

Nepoznám všetky akademické úspechy doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., 

bezpochyby však jeho výstupy poukazujú na jeho záujem o európske správne právo. 

Najdôležitejším z jeho vedeckých výstupov je monografia Vybrané nadnárodné aspekty 

výkonu verejnej správy, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Wolters Kluwer v Prahe v 

roku 2018. (ISBN 978-80-7598-264-3; ISBN 978-80-7598-265-0). Je to publikácia, 

ktorá poukazuje na teoretické a praktické aspekty. Rieši veľmi dôležité otázky európskej 

verejnej správy, zdroje európskeho správneho práva, ako aj európske správne súdnictvo. 

Podľa môjho názoru je táto publikácia základom pre udelenie titulu profesor. Uvedenej 

problematiky sa dotýkajú aj jeho skoršie práce: Európske správne právo a európsky 

správny priestor – analýza vybraných inštitútov (Bratislava, 2012). 

Chcel by som zdôrazniť vedeckú činnosť doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. 

venovanú európskej jurisprudencii, kontrole vo verejnej správe a nakoniec miestnej 

samospráve. 

S prihliadnutím na vedeckú prácu doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. je nutné 

zdôrazniť jeho účasť na mnohých grantoch (programoch), a to nielen ako účastníka 

(spoluriešiteľa grantu), ale aj ako zástupcu  (zástupca vedúceho grantu). Jedná sa o účasť 

na projektoch APVV, VEGA, KEGA alebo Jean Monet. To dokazuje jeho schopnosť 

vybrať si zaujímavé a dôležité témy a pripraviť dobré závery. Osobitne by som upozornil 

na projekt VEGA č. 1/05557/17 Právne aspekty optimalizácie výkonu verejnej správy 

obcami ako subjektmi verejnej správy. Treba zdôrazniť, že v tomto grante má funkciu 

zástupcu vedúceho grantu. 



Určitým znakom vedeckej činnosti doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. je 

počet citácií jeho diel, ktorý je 290, z toho 225 v slovenskej literatúre a 65 v zahraničnej 

literatúre. 

 

III. 

 

 

Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. pracuje na Katedre správneho 

a environmentálneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

osemnásť rokov a pôsobil vo funkcii odborného asistenta, ako aj docenta. To umožňuje 

zhodnotiť, že je skúseným a všestranným akademickým pedagógom. Počas svojej práce 

vyučoval mnoho predmetov v oblasti správneho práva, na všetkých troch stupňoch 

štúdia, a to v dennej aj externej forme. Jeho pedagogické zručnosti najlepšie dokazuje 

skutočnosť, že pod jeho akademickým dohľadom boli už vyhotovené a obhájené dve 

doktorandské práce. 

Pre hodnotenie pedagogickej práce doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. je tiež 

dôležité, že využíva svoje rozsiahle znalosti správneho práva pri príprave akademických 

učebníc. 

 

 

IV. 

 

 

Na základe poskytnutých materiálov je pre mňa najťažšie posúdiť organizačné 

schopnosti doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD., avšak myslím si, že o nich môžem 

hovoriť pozitívne s prihliadnutím na jeho úlohu zástupcu vedúceho projektu APVV. 

Práca na  katedre, ako aj spolupráca v grantoch (projektoch), spoluautorstvá či autorstvá 

v kolektívnych publikáciách dokazujú jeho zručnosti spolupráce v tíme. 

 

 

V. 

 

 

Aj keď sa vo vymenúvacom konaní o udelenie akademického titulu profesor 

nejedná o informáciu pre hodnotenie doc. JUDr. Ing. Bernarda Pekára, PhD. ako 

akademického pracovníka, treba však zdôrazniť, že taktiež zabezpečuje aktívny výkon 

advokácie. 

 

 



VI. 

 

 

Všetky uvedené skutočnosti mi umožňujú odporučiť Vedeckej rade Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá predkladá žiadosť Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave udeliť doc. JUDr. Ing. Bernardovi Pekárovi, PhD. 

vedecko-pedagogický titul profesor. 

 

 

 

 

Łódź, 22.03.2019                                                 prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki 


