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Oponentský posudok 

na inauguračný spis v konaní pri vymenovaní za profesora  doc. JUDr. Márie Srebalovej, 

PhD., vo vednom odbore správne právo. 

 

 Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty som prijal oponentské poverenie na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. Márie 

Srebalovej, PhD., vysokoškolského pedagóga zaradeného na Katedre správneho 

a environmentálneho práva v súvislosti s jej vymenovaním za profesora. 

 Pri spracovaní oponentského posudku som vychádzal z písomných podkladov, ktoré sú 

uložené v inauguračnom spise a osobných poznatkov z práce menovanej. 

 Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., patrí v súčasnosti medzi najskúsenejších 

vysokoškolských učiteľov na Univerzite Komenského v Bratislave – Právnickej fakulte. Na 

PraF UK pôsobí nepretržite od roku 1994. Počas tohto obdobia v súlade so zvyšovaním svojej 

vedecko-pedagogickej kvalifikácie sa postupne prepracovala z funkcie asistenta cez funkciu 

odborného asistenta na funkciu docenta. V roku 1994  zahájila vedeckú prípravu, ktorú ukončila 

v roku 1999 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce a získaním hodnosti kandidáta právnych 

vied. Splnením kritérií požadovaných právnymi predpismi, fakultou a Univerzitou 

Komenského  sa stala na základe habilitácie v roku 2009 docentkou v odbore „Správne právo“ 

a v tejto pozícií pôsobí doteraz.   

Doc.  JUDr. Mária Srebalová, PhD., ako skúsený vysokoškolský pedagóg pôsobí vo 

všetkých formách a stupňoch pedagogického procesu na fakulte (aj v jazyku anglickom), vedie 

a oponuje školské záverečné práce bakalárskeho štúdia a magisterského štúdia, je predsedom 

rigoróznej komisie v odbore správe právo, oponuje rigorózne práce. Je školiteľom doktorandov 

v III. stupni štúdia a členom komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore správne 

právo.  Pravidelne dizertačné práce oponuje.  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé že prechádzala jednotlivými kvalifikačnými stupňami 

a cieľavedome sa pripravovala  na profesiu vysokoškolského učiteľa. V kontexte pôsobenia ako 

vysokoškolský pedagóg  doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., postupne tiež prechádzala 

jednotlivými stupňami riadiacej práce na fakulte. Z nich uvádzam ako príklad funkciu člena 
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akademického senátu fakulty, členky Vedeckej rady PraF UK . Tak ako to vyplýva 

z inauguračného spisu aktívne pôsobí v rôznych odborných komisiách na fakulte i mimo 

fakulty a  v redakčnej rade e-časopisu Comenius na PraF UK. 

Ako skúsený vedeckopedagogický pracovník vo svojej pedagogickej a vedecko- 

výskumnej práci sa venuje odboru správneho práva a osobitne správnemu právu procesnému. 

Záber jej vedeckovýskumnej činnosti vo vednom odbore správne právo je široký a komplexný, 

často krát presahujúci odbor správneho práva. 

Podstatnú časť jej vedecko-výskumnej práce tvoria práce z oblasti správneho konania, 

priestupkového konania, správneho trestania a azylového konania. Pritom tieto  oblasti práva 

v procese spoločenskopolitických premien Slovenskej republiky boli problematické a v praxi 

spôsobujúce značné aplikačné problémy. Monografická práca „Rýchlosť správneho konania 

a nečinnosť správneho orgánu“ (Bratislava 2008) bola priaznivo prijatá vedeckou obcou ako aj 

spoločenskou praxou. S touto prácou úzko súvisí aj monografická práca „Zákon o azyle – 

komentár“ (Bratislava, 2012), ktorá je v súčasnom období mimoriadne aktuálna. Na tomto 

mieste považujem za potrebné pripomenúť aj bohatú článkovú publikačnú činnosť k otázkam 

jej vedeckovýskumného záujmu. 

Získané poznatky z vedeckovýskumnej činnosti premieta doc. JUDr. Mária Srebalová, 

PhD. v učebniciach a  učebných pomôckach zo správneho práva hmotného a procesného 

i ďalších výberových predmetov. Ako zrelý vysokoškolský pedagóg v učebných pomôckach 

sprostredkúva študentom základné teoretické poznatky z otázok predmetu a systému správneho 

práva, z  podstaty administratívnych deliktov a v súčasnosti aktuálnej problematiky súdnej 

kontroly verejnej správy a právnej úpravy a zásad správneho trestania.  

Významnou časťou jej vedeckovýskumnej činnosti je skúmanie otázok spojených 

s rozhodovacími procesmi vo verejnej správe. Samostatný okruh jej pozornosti, čo sa ako 

kandidáta na vedecko-pedagogickú hodnosť profesora predpokladá, tvoria teoretické otázky 

predmetu správneho práva, ako je pojem a systém správneho práva so zameraním na miesto 

a úlohu správneho práva procesného a zdôvodnenie správneho práva procesného ako nového 

právneho odvetvia. Výsledky snaženia o konštituovanie nového odvetvia správneho práva sú 

vyjadrené vo vysokoškolských učebných textoch „Správne právo, Procesná časť“, Bratislava 

2007 spracované kolektívom autorov, ktorého bola členkou.  

Tak ako sa to realizuje vo všetkých odvetviach práva, aj na katedre správneho práva sa 

venuje pozornosť  správnemu právu v európskom kontexte. Výsledky bádania súvislostí 

správneho práva SR a EÚ sú prezentované v učebnici, ktorá je pripravovaná autorským 

kolektívom. 



V kontexte oponovania inauguračného spisu je nutné osobitne uviesť zapojenie 

inauguranta do riešenia vedeckovýskumných úloh či už v minulosti v pozícií riešiteľa, 

v súčasnosti v pozícií riešiteľa a vedúceho riešiteľského kolektívu programu VEGA číslo 

1/1036/15 - Právna úprava správneho trestania. Výsledkom riešenia by mala byť formulácia 

základných zásad správneho trestania. 

V predchádzajúcom období bola členkou riešiteľských kolektívov viacerých projektov, 

ktoré korešpondujú s jej vedeckovýskumnou orientáciou. Sú to projekt KEGA č. 3/3236 

s názvom „Správa katastra nehnuteľností vo vybraných krajinách EÚ“.  

Osobitne je potrebné upozorniť na jej účasť na riešení projektov APVV a to  číslo 

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. Hlavnými výstupmi riešenia uvedených projektov APVV je 

formulácia návrhu novej právnej úpravy všeobecného správneho konania v rámci súdnej 

kontroly verejnej správy návrh právnej úpravy správneho súdnictva. 

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  je známou a uznávanou osobnosťou doma 

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

konferenciách,  na ktorých aj pravidelne vystupuje. Jej práce sú publikované v širokom spektre 

časopisov a zborníkov. O jej vedeckej erudícii presvedčuje aj fakt, že práce sú často citované, 

ako to ukazuje zoznam jej publikačnej činnosti.  

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  doteraz ako školiteľka viedla šiestich doktorandov, 

ktorí obhájili svoje dizertačné práce a v súčasnosti školí štyroch doktorandov. Vo svojej 

pedagogickej práci využíva teoretické poznatky získané vedeckým bádaním, ktoré vhodne 

kombinuje s praktickými poznatkami získanými v aplikačnej praxi. 

Záver: 

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  je skúseným vysokoškolským pedagógom 

s potrebnou vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou prácou a vedeckovýskumnou činnosťou 

známou doma i v zahraničí preukazuje splnenie podmienok úspešného inauguračného konania. 

Na základe hore uvedených skutočností ako oponent inauguračného spisu odporúčam, aby doc. 

JUDr. Márii Srebalovej, PhD.  po splnení ďalších zákonných podmienok bolo Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave  navrhnuté priznanie vedeckopedagogického titulu 

„profesor“ v odbore správne právo. 

 

V Bratislave  31. 07. 2017 

      Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. 


