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Oponentský posudok 

vypracovaný v konaní o vymenovanie za profesora podľa § 4 vyhlášky MŠ Slovenskej 

republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

Uznesením Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo 

dňa 25. apríla 2016 som bol menovaný podľa § 4 ods. 6 vyššie uvedenej vyhlášky za 

oponenta v konaní o vymenovanie za profesora uchádzača doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, 

PhD. a v súlade s uvedeným podávam tento oponentský posudok: 

 

1. Pedagogická činnosť  

Doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., (ďalej tiež „uchádzač“) začal pedagogicky 

pôsobiť na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od úspešného ukončenia 

magisterského štúdia na tejto fakulte v roku 2003, a to v študijnom odbore 3. 4. 10. Obchodné 

a finančné právo a na svojej alma mater pôsobí neprerušene až doposiaľ, pričom vedie 

prednášky a semináre a vykonáva tiež examinačnú činnosť v predmete Obchodné právo (v 

členení I. a II.) a pedagogicky pôsobí aj vo výberovom predmete Hospodárske právo.  

Popri pedagogickom pôsobení na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, 

vykonával pedagogickú činnosť v oblasti obchodného práva a ďalších súkromnoprávnych 

disciplín tiež na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, na 

Fakulte manažmentu Univerzity Komenského, na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej 

školy Danubius v Sládkovičove a na Akadémii policajného zboru v Bratislave. 

V pedagogickej činnosti doc. Mamojka tvorivo využíva nielen poznatky získané  

štúdiom odbornej literatúry, ale aj výsledky vlastnej vedecko-výskumnej činnosti a skúsenosti 

z legislatívnej činnosti i vlastnej advokátskej praxe. Medzi pozitíva pedagogického pôsobenia 

doc. Mamojku treba zaradiť aj  participáciu na spracovaní dvoch učebníc obchodného práva, 
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a to Základy obchodného práva (Akadémia policajného zboru, Bratislava, 2005) a Obchodné 

právo v systéme slovenského práva (Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM, Trnava, 

2006) a dvoch kapitol v učebnici Základy teórie a praxe v obchodnom práve (Bratislava, 

Procom 2012). 

 

2. Vedecká a publikačná činnosť 

 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť doc. JUDr. Mojmíra Momojku, PhD. je 

prevažne orientovaná na problematiku obchodných spoločností (približne 60 % titulov 

publikačnej činnosti možno zaradiť do tejto oblasti). Túto svoju profesijnú orientáciu na právo 

obchodných spoločností, predovšetkým kapitálových spoločností a osobitne spoločnosti 

s ručením obmedzeným, ako podstatnú súčasť fenoménu obchodného práva, začal doc. 

Mamojka intenzívne rozvíjať už počas svojho doktorandského štúdia. Na túto oblasť bola 

zameraná aj jeho dizertačná práca, ktorú som mal príležitosť oponovať a možno povedať, že 

od vtedy som sledoval odborný a osobnostný rast doc. Mamojku. 

Za ťažiskové dielo doc. Mamojku možno označiť jeho monografiu Ekvivalencia práv 

a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (VEDA, Bratislava 2008), 

v ktorej predstavil koncepciu ekvivalencie práv a povinností spoločníkov v spoločnosti 

s ručením obmedzeným, ktorú chápe nielen v relácii, že právu spoločníka spoločnosti 

s ručením obmedzeným koreluje adekvátna povinnosť a tiež že právo spoločníka má byť 

ekvivalentom povinnosti a že porušenie povinnosti spoločníka by malo mať adekvátny dopad 

aj na rozsah práv. 

Zo sféry obchodných spoločností možno vyzdvihnúť ešte monografie Sankcie 

v korporátnom práve Slovenskej republiky (Iglobal Writer Inc., New York 2015) a Tradičné 

inštitúty slovenského obchodného práva v meniacich sa zákonoch (European association for 

security, Krakow, 2015). V časopiseckých článkoch zameraných na problematiku 

obchodných spoločností sa doc. Mamojka venoval takým problémom ako upisovanie 

a nadobúdanie vlastných akcií akciovou spoločnosťou, voľby zástupcov zamestnancov do 

dozornej rady akciovej spoločnosti, sankcie v obchodnoprávnych vzťahoch, neplatnosť 

uznesení valného zhromaždenia, otázky „trojdelenia moci“ v s. r. o., vplyv práva EÚ na 

úpravu práva obchodných spoločností, efektivita práva obchodných spoločností v súčasnom 

podnikateľskom prostredí a pod. Viaceré state doc. Mamojku, publikované v časopisoch či 

zborníkoch sa venujú tiež teórii obchodného práva, napr. vymedzeniu predmetu úpravy 
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obchodného práva, korelácii medzi obchodnoprávnou normotvorbou a podnikateľskou praxou 

a pod. Zo  statí venovaných teórii obchodného práva možno osobitne vyzdvihnúť článok 

Rekodifikácia súkromného práva hmotného – argumentačná komparatistika (Štát a právo, 

ročník 2, č. 1, 2015, s. 37 – 44). 

Vzhľadom na prevažujúcu orientáciu uchádzača na problematiku spoločnosti 

s ručením obmedzeným, si dovolím položiť otázku: Aká je vízia optimálnej úpravy 

spoločností s ručením obmedzeným v slovenskom práve. 

Doc. Mamojka participoval ako spoluriešiteľ na riešení jedného grantového projektu 

(Model využitia metodiky RM/RA CRAMM pri prevencii mimoriadnych udalostí) 

a participuje na ďalších projektoch, z ktorých treba vyzdvihnúť najmä účasť na grantovej 

spolupráci s Poľským národným centrom výskumu a vývoja. 

Vytvorenie vlastnej školy uchádzača preukazuje skutočnosť, že doposiaľ vyškolil 

desiatich doktorandov, z čoho siedmi doktorandi boli zahraničnými študentmi (z Nemecka) 

a že v súčasnosti vedie ďalších osem doktorandov, z ktorých dvaja majú vykonanú dizertačnú 

skúšku. 

Postupne sa doc. Mamojka svojimi vedeckými aktivitami i pedagogickým pôsobením 

stal známym a uznávaným odborníkom na Slovensku i v okolitých krajinách, najmä v Česku, 

Poľsku, na Ukrajine, ale tiež v Srbsku, Nemecku, Rumunsku. 

 

3. Ďalšie skutočnosti dotvárajúce osobnostný profil uchádzača 

Osobnostný profil uchádzača dotvára jeho aktivita ako podpredsedu Rekodifikačnej 

komisie pri rekodifikácii súkromného práva, pôsobenie vo funkcii člena Rady 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a nemožno vynechať ani pôsobenie v Štátnej 

komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

Doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. považujem za zrelú vedeckú i pedagogickú 

osobnosť, ktorá ovplyvňuje výrazne tak legislatívu, ako aj aplikačnú prax a je jedným 

z popredných predstaviteľov slovenskej komercionalistiky. 

Vo vzťahu k právnej praxi sa doc. Mamojka prezentuje nielen ako aktívny advokát, ale 

tiež prednáškami pre profesijné samosprávne komory, konkrétne pre Komoru daňových 

poradcov a Slovenskú advokátsku komoru. 
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4. Záver 

 Na základe uvedených hodnotení a skutočností možno uzavrieť, že doc. JUDr. Mojmír 

Mamojka, PhD. spĺňa ako významná a uznávaná osobnosť vo svojom odbore požiadavky, 

ktoré vyžaduje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na uchádzačov o hodnosť 

vysokoškolského profesora a jeho doterajšie výsledky v pedagogickej činnosti, jeho odborná 

erudícia, ako i početnosť a odborná úroveň publikačných výstupov a ich ohlas a tiež výsledky 

spolupráce s odbornou praxou napĺňajú požiadavky kladené na vysokoškolských profesorov.  

Podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odporúčam, aby inauguračné konanie 

doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., bolo úspešne zavŕšené a odporúčam, aby mu bol 

priznaný vedecko-pedagogický titul profesor, o ktorý sa uchádza. 

  

 

V Košiciach dňa 31. 5. 2016  


