
 NÁVRH  HABILITA ČNEJ KOMISIE 
 

v habilitačnom konaní JUDr. Petra Vargu, PhD.    
  v študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 

(podľa vyhlášky MŠ SR  č. 6/2005 Z. z. v platnom znení a  podľa § 7 ods. 2 a 3 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov  

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) 

 
Uchádzač:                                 JUDr. Peter Varga, PhD.     
Študijný odbor:                        3.4.2. teória a dejiny štátu a práva 
Miesto a dátum konania:        Trnavská univerzita Trnava, Právnická fakulta, Kollárova 10,         

Trnava, 11. apríla 2018 
 
Téma habilitačnej prednášky:   Prenos osobných údajov do zahraničia v práve 

Európskej  únie a v judikatúre Súdneho dvora 
Európskej únie. 

Názov habilitačnej práce:  Právne a inštitucionálne predpoklady vzniku právnych  
následkov porušenia súťažných pravidiel Európskej únie. 

Habilita čná komisia: 
Predseda: 
prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc., TU v Trnave, Právnická fakulta 
Členovia: 
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., UK v Bratislave, Právnická fakulta 
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta 
 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., UK v Bratislave, Právnická fakulta (ospravedlnila svoju 
neúčasť) 
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D., UP v Olomouci, Právnická fakulta 
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., TU v Trnave, Právnická fakulta 
 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača: 
 
  Cieľom habilitačnej prednášky JUDr. Petra Vargu, PhD. na tému „Prenos osobných 
údajov do zahraničia v práve EÚ a judikatúre Súdneho dvora EÚ“ bolo oboznámiť 
poslucháčov s právnymi možnosťami prenosu osobných údajov do zahraničia. Prvotne boli 
poslucháči oboznámení s právnymi základom ochrany osobných údajov v práve EÚ ako aj 
v práve SR, pričom pozornosť bola sústredená na novú právnu úpravu nového nariadenia EÚ 
č. 2016/679/EÚ, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Uchádzač 
upozornil na možnosti uplatňovania a vynucovania ochrany osobných údajov 
súkromnoprávnymi (prostredníctvom ustanovení civilného práva) a verejnoprávnymi 
prostriedkami (prostredníctvom ustanovení verejnoprávnych predpisov, konkrétne zákona 
o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR). Svoju pozornosť sústredil na dve hlavné 
kategórie právnej úpravy prenosu osobných údajov: (i) prenos osobných údajov v rámci 
členských štátov Európskej únie a (ii) prenos do tretích krajín. Pokiaľ ide o prenos osobných 
údajov v rámci EÚ, tak uchádzač zdôraznil potrebu harmonizácie práva v tejto oblasti, 
v súvislosti s rozvojom slobôd vnútorného trhu, keďže prenos osobných údajov je nevyhnutný 
na realizáciu týchto slobôd. Pokiaľ ide o prenos osobných údajov do štátov mimo EÚ (tzv. 
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tretích krajín), tak uchádzač prezentoval právne možnosti takéhoto prenosu, pričom ako 
právny základ uvádzal nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri výklade sa dotkol 
aj problematiky prenosu osobných údajov do USA, keďže táto krajina má osobitný režim, 
pokiaľ ide o prenos osobných údajov z EÚ do USA. Nová právna regulácia prenosu osobných 
údajov súvisela s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ – prípad Maximilian Schrems v. Data 
Protection Commissioner (C-362/14), ktorý zrušil predchádzajúci spôsob prenosu osobných 
údajov založený na tzv. Bezpečnom prístave. Uchádzač objasnil dôvody pre prijatie 
rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, jeho argumentáciu a následne objasnil fungovanie tzv. Štítu 
na ochranu osobných údajov, ktorým bol nahradený predchádzajúci Bezpečný prístav.  

V závere uchádzač zhrnul novú právnu úpravu a konštatoval potrebu nových 
rozhodnutí, ktoré prinesie aplikačná prax, na základe ktorej sa precizuje uplatňovanie nových 
inštitútov, ktoré nariadenie GDPR prinieslo. 

Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno 
hodnotiť len pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, 
prehľadnosti a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na už uvedené, habilitačná 
komisia i prítomní oponenti hodnotia odbornú a formálnu stránku habilitačnej prednášky  
JUDr. Petra Vargu, PhD. prednesenej na tému „Prenos osobných údajov do zahraničia v 
práve Európskej  únie a v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie“ jednoznačne 
pozitívne.  

Uchádzač svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli podložené 
tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázal náležitú vedeckú 
spôsobilosť v študijnom odbore 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva.  

 
Zhodnotenie habilitačnej práce: 
 

Téma habilitačnej práce „Právne a inštitucionálne predpoklady vzniku právnych 
následkov porušenia súťažných pravidiel Európskej únie“  predstavuje jedno z 
parciálnych častí súťažného práva, ktoré patrí k najdynamickejším odvetviam v práve 
Európskej únie. Rovnako tak tiež v pomere ku vnútroštátnym právnym poriadkom. Je preto 
možné už úvodné konštatovanie, že zameranie predloženej habilitačnej práce je vítaným 
prínosom ku komplexnému spracovaniu tematiky porušovania súťažných pravidiel. Táto 
skutočnosť plne zodpovedá statusu habilitačnej práce. 

Habilitačná práca v celkovom rozsahu 202 strán je začlenená do siedmych kapitol, 
v rámci ktorých autor systematicky a prehľadne prezentuje zvolený uhol pohľadu na 
problematiku právnych i inštitucionálnych predpokladov vzniku právnych následkov 
porušenia súťažných pravidiel Európskej únie. 

V konkrétnostiach habilitant v práci predovšetkým predstavil prehľadný rozbor 
uplatňovania súťažných pravidiel upravených v článkoch 101 a 102 zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Spolu s tým zaznamenal tak hmotnoprávnu ako aj procesnoprávnu úpravu 
skúmanej problematiky. Poukazuje zároveň na vzájomný súvis a vzťah medzi 
verejnoprávnym a súkromnoprávnym uplatňovaním súťažného práva. Pokiaľ ide 
o súkromnoprávne uplatňovanie súťažných pravidiel dôraz kladie na novú právnu úpravu 
v rámci Európskej únie, konkrétne na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/104 EU 
vydanú 26. novembra 2014.  

Habilitačná práca v dostatočnom meradla dáva tiež v osobitnej kapitole venujúcej sa 
verejnému uplatňovaniu súťažných pravidiel dáva prehľad o vyšetrovaní, i o procese 
ukladania pokút ukladaných na základe zistenia súťažných pravidiel.  

Habilitant sa vo svojej práci ďalej pozoruhodne venoval danej problematike so 
zameraním na právny poriadok Slovenskej republiky. V tejto súvislosti tiež vhodne 
zapadajúcemu exkurzu do právneho poriadku predmníchovského československého štátu.  
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Nemalú pozornosť habilitant venoval Európskej únii v pomere k ochrane hospodárskej 
súťaže v nej. Zaznamenáva tak Európsku úniu v rovine osobitnej pozornosti na vývoj jej 
právneho poriadku, jej úlohu v oblasti hospodárskej súťaže, súťažného práva a jeho 
prameňov. Tiež aj extrateritoriálnym účinkom súťažného práva Európskej únie, 
inštitucionálnemu zabezpečeniu uplatňovania a vynucovania súťažných pravidiel 
i problematike podniku ako adresáta noriem súťažného práva. V týchto súvislostiach 
podrobne rozoberá kľúčové rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. 

Habilitačná práca v mnohých svojich smeroch a zameraniach predstavuje ucelené 
a vydarené dielo. Metódy zvolené pre spracovanie danej matérie sú pre tento účel primerané 
i postačujúce. 

V procese obhajoby habilitačnej práce habilitant na pripomienky a námety oponentov 
reagoval pohotovo, kompetentne a so znalosťou veci. Prijateľným a vyčerpávajúcim 
spôsobom vysvetlil svoje názory a vecne reagoval aj na všeobecnú diskusiu zo strany otázok 
z pléna zúčastnených osôb. Je potrebné k tomu ešte dodať, že všetky tri oponentské posudky 
kladne hodnotili habilitačnú prácu.  

Na záver prítomná habilitačná komisia i oponenti konštatovali, že habilitačná práca 
JUDr. Petra Vargu, PhD. na tému „Právne a inštitucionálne predpoklady vzniku právnych 
následkov porušenia súťažných pravidiel Európskej únie“ spĺňa štandardné kritériá 
určené pre tento druh kvalifikačných prác.  

 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzača: 
 

Pedagogická prax JUDr. Petra Vargu, PhD. zahŕňa viac ako sedem rokov 
pedagogickej praxe od získania akademického titulu PhD. (rok 2010) v pozícii odborného 
asistenta v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Od augusta 2004 
nepretržite pôsobí na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva TU v Trnave, 
Právnickej fakulty, najprv ako asistent a od augusta 2007 až doteraz ako odborný asistent. 
Mimo pedagogickej praxe pôsobil v rokoch 2006 – 2011 ako advokátsky koncipient 
v spoločnosti PRK Partners s. r. o. a od roku 2013 pôsobí aj ako analytik ochrany osobných 
údajov v spoločnosti Entry Net, s. r. o. Taktiež príležitostne spolupracuje s občianskym 
združením Občan, demokracia a zodpovednosť.  

V rámci katedry sa podieľal a v súčasnosti sa podieľa na výučbe povinného predmetu 
Európske právo I a II, povinne voliteľných predmetov European Competition Law a The Law 
of Internal Market in the EU – predmetov, ktoré sú vyučované výhradne v anglickom jazyku 
a výberového predmetu v rámci klinického vzdelávania na fakulte Klinika 
antidiskriminačného práva.  

Pravidelne je školiteľom a oponentom záverečných (bakalárskych, diplomových,  
dizertačných) a rigoróznych prác. Od roku 2010 je členom komisie pre štátne a rigorózne 
skúšky na fakulte.  

JUDr. Varga sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike práva Európskej únie, 
súťažného práva EÚ, pracovnému právu ako aj antidiskriminačnej legislatíve. Reagoval na 
aktuálny vývoj rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ, v oblasti súťažného práva sa 
venoval najmú uplatňovaniu súťažných pravidiel EÚ a aplikačným problémom. V období 
posledných piatich rokov sa venuje aj antidiskriminačnej legislatíve a svoje poznatky 
z výskumu uplatňuje pri prednáškovej činnosti tak pre odbornú verejnosť, študentov 
a študentky ako aj sudcov a sudkyne.  
 Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa podieľal  ako člen riešiteľského kolektívu 
na riešení šiestich projektov fakulty a to  troch projektov VEGA, jedného medzinárodného 
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projektu financovaného Medzinárodným Vyšehradským fondom a dvoch projektov v rámci 
Európskeho sociálneho fondu.  

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, odborných seminárov 
a prednášok doma i v zahraničí. Sám sa podieľal na organizovaní viacerých konferencií 
a seminárov v rámci katedry a fakulty, pričom veľmi intenzívne spolupracuje s Informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pri 
organizovaní vedeckých podujatí pre študentov, študentky a odbornú a akademickú verejnosť.  

Doposiaľ absolvoval štyri zahraničné študijné pobyty (v súhrne 32 dní) za účelom 
zvyšovania kvalifikačného rastu, získavania odborných znalostí a skúseností a štúdia odbornej 
literatúry. V roku 2006 absolvoval študijný pobyt na Central European University v Budapešti 
(5 dní), v máji 2014 na Univerzite v Mulhouse vo Francúzsku (8 dní), v auguste 2014 
a v auguste 2015 na Právnickej fakulte Dostojevského univerzite v Omsku, Ruská federácia 
(19 dní). 

Publikačné výstupy JUDr. Vargu, PhD. k dátumu podania žiadosti (2. 10. 2017) 
zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú spoluautorstvo 
publikovanej monografie v zahraničnom vydavateľstve (autorský podiel 3,67 AH). Je 
autorom dvoch štúdií charakteru vedeckej monografie uverejnenej v zahraničných 
vydavateľstvách a dvoch kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách. Je autorom alebo spoluautorom troch vysokoškolských učebníc (v súhrne 
12,15 AH). K dátumu podania žiadosti ďalej publikoval viac ako 50 vedeckých prác, z toho 
päť vedeckých prác uverejnených v zahraničnom vedeckom časopise a 23 vedeckých prác 
publikovaných v domácich časopisoch, ostatné vedecké práce boli publikované 
v zahraničných a domácich recenzovaných zborníkoch. Je autorom alebo spoluautorom 28 
odborných prác. JUDr. Varga získal k dátumu podania žiadosti o začatie habilitačného 
konania spolu 147 ohlasov, z tohto 89 ohlasov v domácich a 58 ohlasov v zahraničných 
publikáciách. 

Možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné a ďalšie 
odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. Petra Vargu, PhD. v  plnom rozsahu 
spĺňajú všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na Trnavskej univerzite 
v Trnave, Právnickej fakulte. 

 
Čestné prehlásenie: 

Predseda habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie o 
svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v habilitačnom 
spise. 

 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:      3 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:    2              

Počet vydaných hlasovacích lístkov:                       5  

Počet platných hlasovacích lístkov:                         5 

Hlasovanie: súhlasím:         5 

   nesúhlasím:      0 
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Návrh habilita čnej komisie:  
 
Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi 
JUDr. Petrovi Vargovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom 
odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.  
 
V Trnave 11. apríla 2018 

 

 
Habilita čná komisia: 

Predseda: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.              .................bol prítomný................................. 

Členovia: 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.                          ................bol prítomný.................................. 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.                          ................bola prítomná................................. 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.                      ........ospravedlnila svoju neúčasť................... 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D.              ................bol prítomný.................................. 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.                              .................bol prítomný................................. 

  


