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     Menovaný po ukončení Právnickej fakulty UK v roku 2006 nastúpil na 

doktorandské štúdium, ktoré zavŕšil úspešnou obhajobou svojej dizertačnej 

práce z odboru správne právo a bol mu udelený akademický titul „Phd“. 

 

     JUDr. Vačok počas obdobia pôsobenia na Právnickej fakulte publikoval 

viaceré vedecké, ako aj odborné práce a to nielen na Slovensku, ale aj 

v zahraničí. Na jeho publikované práce je viacero citačných ohlasov a recenzií, 

ktoré pozitívne hodnotia prínos prác k rozvoju právneho odvetvia správne právo. 

Aktívne sa zúčastňoval domácich, ako aj zahraničných konferencií 

k problematike správneho súdnictva, správneho konania, a pod. Jeho 

publikované  výstupy , ako aj citované  ohlasy presahujú počet, ktorý je 

stanovený na základe kritérií  Vedeckou radou Právnickej fakulty. 

 

     Habilitant zameral vedecké výsledky na riešenie problémov správneho práva, 

s osobitným zreteľom na správne súdnictvo a na správne procesné právo. 

Pozornosť v rámci súdneho preskúmavania správnych rozhodnutí sústreďuje 

najmä na organizačné a inštitucionálne usporiadanie správneho súdnictva, 

včítane procesných otázok preskúmania správnych rozhodnutí. Porovnáva 

pozitívne, ako aj negatívne stránky súčasnej podoby tzv. integrovaného 

správneho súdnictva, s náčrtmi a podnetmi do budúcnosti. 

 

     Osobitne by som chcel vyzdvihnúť jeho monografickú prácu so zameraním 

na vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní, 

ktoré je predmetom jeho habilitačnej práce.  

 

     Hlavným cieľom podľa habilitanta je analyzovanie kontroly priebehu 

správneho konania do vydania rozhodnutia, ktorým sa končí prvostupňové 

správne konanie, vybranými nástrojmi externej kontroly, s akcentovaním na 

kontrolu všeobecnými súdmi. V rámci jednotlivých inštitútov správneho 

konania formuluje vlastné návrhy, ktoré by mohli prispieť 

k efektívnejšiemu  zabezpečeniu zákonnosti  priebehu prvostupňového 

správneho konania. 

 



     Sú tu formulované viaceré zaujímavé a podnetné úvahy, demonštratívne by 

som uviedol ochranu účastníka správneho konania. Autor zdôrazňuje, že 

samotný správny poriadok má snahu chrániť účastníka konania, ktorému 

poskytuje viaceré možnosti na ochranu svojich práv. Ale zároveň môže dôjsť 

k situácií, kedy účastník konania môže zneužívať jednotlivé práva na svoj 

vlastný prospech, napríklad zbytočné podania, neskoré oznámenie dôkazov, 

a pod.  

 

     Na druhej strane, ale v niektorých prípadoch, v ktorých vybrané osoby 

zneužívajú práva účastníka konania na svoj vlastný prospech, môže sa to 

negatívne prejaviť vo vzťahu k iným účastníkom správneho konania.  

 

     V rámci habilitačného konania je potrebné zhodnotiť aj podiel habilitanta na 

zabezpečovaní pedagogického procesu. Menovaný pôsobí vo všetkých formách 

pedagogickej činnosti. Vyzdvihnúť treba kreovanie nových pedagogických 

disciplín, ktoré sa začali realizovať v pedagogickom procese. Ide najmä 

o voliteľný predmet správne súdnictvo, ktoré je vyučované aj v anglickom 

jazyku, ako aj administratívnoprávne praktiká, a pod. 

 

     Pedagogická činnosť habilitanta je hodnotená veľmi kladne. Zvýrazniť by 

som chcel  spájanie teoretickým poznatkov s praxou. Chcem zároveň uviesť aj 

jeho pôsobenie v rámci externej činnosti na Vysokej škole ekonómie 

a manažmentu verejnej správy. Bol hodnotený ako jeden z najlepších pedagógov 

zo strany študentov,  predovšetkým za jeho prístupný, zrozumiteľný štýl jeho 

prednášok, pri pertraktovaní nových poznatkov pri výučbe správneho práva. 

 

    Na základe toho čo som uviedol, môžem jednoznačne konštatovať, že 

menovaný spĺňa kritéria, ktoré sú stanovené na získanie vedecko-pedagogického 

titulu docent. Z tohto dôvodu navrhujem, aby po úspešne vykonanom 

habilitačnom konaní, komisia navrhla Vedeckej rade Právnickej fakulte udeliť 

JUDr. Jurajovi Vačokovi, Phd.  vedecko-pedagogický titul „ d o c e n t „ 

z vedného odboru 3.4.4  správne právo. 

 

 

 

 

 

Bratislava  7.4.2015                                    Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

 

         
 


