
 

 

  I. ROČNÍK KONFERENCIE O	POZEMKOVOM PRÁVE 
ANALÝZY A	TRENDY V	POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 

realizovaná v	rámci projektu APVV-19-0494 – Efektívne pozemkové úpravy 
 
Kedy: 19. novembra 2021 od 9:00 h  
 
Kde:  Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v	Bratislave  

(Šafárikovo nám. 6, Bratislava), Amfiteáter Právnickej fakulty UK – 2. poschodie 
 
Forma: Kombinovaná – prezenčná + on-line prostredníctvom MS Teams. 
 
Epidemiologický režim pre prezenčnú účasť: OTP 
 
Cieľ: Odborná konferencia je zameraná na riešenie otázok spojených s	vykonávaním pozemkových 
úprav v	podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom konferencie je iniciovať diskusiu medzi 
zainteresovanou odbornou verejnosťou a	akademickou obcou na tému pozemkových úprav.  
 
Program s	časovým harmonogramom: 
 
8:00 Začiatok registrácie na konferenciu na 2. poschodí budovy Právnickej fakulty UK pred 

Amfiteátrom 
 
9:00 Význam spolupráce verejného sektora s	akademickou obcou – Privítanie hostí na pôde 

Právnickej fakulty UK 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK 

9:10 Ciele a	priebežné výsledky projektu APVV-19-0494 – Efektívne pozemkové úpravy – 
Otvorenie konferencie 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., vedúci KSEP a	zodpovedný riešiteľ 
9:20 Príhovor ministra pôdohospodárstva a	rozvoja vidieka SR 
  JUDr. Samuel Vlčan, minister 
9:30 Príhovor predsedu Úradu pre verejné obstarávanie 
  JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M, predseda 
9:40 Príhovor predsedu Združenia miest a	obcí Slovenska 
  Mgr. Branislav Tréger, PhD., predseda 
9:50 Príhovor podpredsedu Úradu geodézia kartografie a	katastra SR 
  Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda 
10:00 Realizácia pozemkových úprav na Slovensku 

JUDr. Róbert Čalfa, generálny riaditeľ sekcie pozemkových úprav MPRV SR 
10:15 Právna úprava pozemkových úprav z	pohľadu projektanta 

Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva, Komora pozemkových úprav 
 



 

 

 
10:30 Pozemkové úpravy a	kataster  

JUDr. Lucia Filagová, právnička, Úrad geodézie kartografie a	katastra SR 
10:45 Pozemkové úpravy – šanca pre vidiek 
  Ing. Slavomír Zubrický, starosta a geodet, Združenie miest a	obcí Slovenska 
11:00  Diskusia 
 
12:00 Tlačová konferencia (v priestoroch pred Aulou UK – 1. poschodie) 

Za Právnickú fakultu UK: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a		
      prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  

   Za Ministerstvo pôdohospodárstva a	rozvoja vidieka SR: JUDr. Samuel Vlčan 
   Za Úrad pre verejné obstarávanie: JUDr. Mirosav Hlivák, PhD., LL.M 
   Za Združenie miest a	obcí Slovenska: Mgr. Branislav Tréger, PhD.  
 
12:30 Slávnostný obed na pozvanie dekana Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, 

PhD. (v priestoroch Klubu dekana – dekanát 3. poschodie)  
 
14:00 Vedecká časť konferencie  
 
14:05 Pozemkové úpravy v	procesných inštitútoch správneho konania 
    

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., Právnická fakulta UK  
   doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., Fakulta managementu UK 
  

Príspevok sa zameriava na analýzu procesných inštitútov využívaných v konaní o 
pozemkových úpravách vo vzťahu k právam, povinnostiam a možnostiam účastníka 
pozemkových úprav. Jeho hlavným cieľom je analyzovať odôvodnenosť a primeranosť ich 
odchýlok od procesných inštitútov všeobecného správneho konania. Dôvodom pre 
skúmanie je záujem na efektívnosti, t. j. rýchlosti a hospodárnosti procesu pozemkových 
úprav. 
 

14:20 Postavenie obcí v	konaní o	pozemkových úpravách (Postavení obcí v	řízení 
o	pozemkových úpravách) (online) 

 
   doc. JUDr. Ivana Průchová, GSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
  
 Príspevok sa týka postavenia obcí v	pozemkových úpravách. Predovšetkým sa zaoberá ich 

postavením ako účastníka konania o	pozemkových úpravách. Osobitná pozornosť je 
venovaná majetkovoprávnym aspektom, ktoré súvisia so spoločnými zariadeniami.  

 
 



 

 

 
14:35 Pozemkové úpravy v	Českej republike ako aktívny nástroj ochrany prírody a	krajiny 

(Pozemkové úpravy v České republice jako aktivní nástroj ochrany přírody a	krajiny) 
(online) 

 
  Mgr. Jana Sehnalová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy  
  Mgr. Miroslava Váňová, Státní pozemkový úřad 
  

Príspevok ponúka aktuálny pohľad na postavenie „Státního pozemkového úřadu“ ako 
nástupcu „Pozemkového fondu České republiky“ a	sústavy pozemkových úradov. Téma sa 
užšie zameriava na pozemkové úpravy z	pohľadu ich faktického prínosu na ochranu prírody, 
krajiny a	najmä pôdy aj z	hľadiska ich zákonnej úpravy ako nástroja úpravy vlastníckych 
práv. Príspevok uzatvára úvaha o	prínose úradu a	jeho činnosti pre trvalo udržateľný rozvoj.  

 
14:50 Členovia pozemkového spoločenstva ako účastníci pozemkových úprav (online) 
 
  JUDr. Marek Maslák, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v	Trnave 
 

Príspevok sa zaoberá špecifickým postavením vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ako 
účastníkov pozemkových úprav. Rozoberá spôsob konania týchto vlastníkov, a to či už 
samostatne, alebo prostredníctvom pozemkového spoločenstva. Natíska sa tu otázka, či je 
pozemkové spoločenstvo zákonným alebo zmluvným zástupcom týchto vlastníkov. Autor 
sa bude zamýšľať nad tým, či je vhodné zaraďovať spoločné nehnuteľnosti, resp. ich časti do 
obvodu projektu pozemkových úprav. 

 
15:05 Majetkovoprávne usporiadanie zastavaných pozemkov stavbami vo vlastníctve obcí a 

vyšších územných celkov 
 
   Mgr. Viera Jakušová, Právnická fakulta UK 
 
 Príspevok analyzuje zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 

usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
pričom zachytáva nielen jeho ciele a prínos, ale aj potrebu jeho novelizácie a s tým spojené 
návrhy de lege ferenda. 

 
  



 

 

 
15:20 Perspektívy pozemkových úprav na Slovensku z	hľadiska poľnohospodárskej politiky 

a	krajinného plánovania 
  
   Mgr. Ľudovít Máčaj, PhD., Právnická fakulta UK  
 
 Príspevok približuje problematiku pozemkových úprav na Slovensku ako prostriedku 

dosahovania cieľov poľnohospodárskej politiky. Zameriava sa pri tom na zmeny v 
poľnohospodárstve v regiónoch, ktoré sa v prípade vykonania pozemkových úprav darí 
dosiahnuť. Pri tom zohľadňuje nielen vnútroštátne, ale aj zahraničné skúsenosti. Zároveň 
príspevok približuje tieto otázky v súvislosti s problematikou krajinného plánovania, ktoré 
je možné do budúcna dosahovať práve vykonaním pozemkových úprav. 

 
15:35 Nadobúdanie originálneho vlastníctva pri pozemkových úpravách 
 
   Mgr. Kristína Slámková, Právnická fakulta UK  
 
 Príspevok sa zameriava na vlastnícke právo k pozemkom, ktoré sú predmetom 

pozemkových úprav. Pozemkové úpravy predstavujú scelenie, oddelenie alebo iné úpravy 
pozemkov. V konaní o pozemkových úpravách štátne orgány konajú len so subjektmi, 
ktorým svedčí zápis na listoch vlastníctva. Pozemkové úpravy však môžu výrazne zasiahnuť 
do vlastníckeho práva a preto sa autor venuje problematike sporného vlastníctva 
pozemkov, ktoré majú byť začlenené do pozemkových úprav. Autor sa v príspevku 
zameriava na uvedené najmä s ohľadom na aktuálne platnú legislatívnu v tejto oblasti. 

 
15:50 Ako sa dá aplikovať zelené verejné obstarávanie v	pozemkových úpravách 
 
   prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Právnická fakulta UK 
   JUDr. Mgr. Miriam Slobodníkova, PhD., Právnická fakulta UK 
  
 Príspevok je venovaný dvom okruhom problémov, ktoré pôsobia vo vzájomných  

interakciách. Príčinná súvislosť medzi pozemkovými úpravami a verejným obstarávaním 
vyplýva z právomoci a pôsobnosti štátu zabezpečovať pozemkové úpravy na území 
republiky.  Aplikácia zeleného verejného obstarávania v zákazkách pozemkových úprav má 
zvýšený význam pri ochrane životného prostredia, ochrane biodiverzity a znížení uhlíkovej 
stopy. Cieľom príspevku je špecifikovať možnosti zelených podmienok v rámci 
pozemkových úprav a poskytnúť návod verejným obstarávateľom ako môžu z 
predmetných zákaziek urobiť zelené. 

 
16:05 Diskusia 
17:00  Záver konferencie  


