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Oponentský posudok 

 

Oponentský posudok na inauguranta: 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. v odbore 3. 4. 11. občianske právo 

Pracovisko inauguranta:  

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č. 6, 

Bratislava 

Oponent: Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., dekan Právnickej 

fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, člen Katedry 

obchodného a hospodárskeho práva 

 

Vypracovaním oponentského posudku som bol poverený dekanom a predsedom Vedeckej 

rady Právnickej fakulty UK v Bratislave doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. a to vo väzbe 

na uznesenie Vedeckej rady tejto fakulty zo dňa 21. apríla 2016. 

 

I. 

Pedagogické pôsobenie uchádzača 

Napriek variabilnému pôsobeniu uchádzača v právnickom svete je doc. Števček 

zviazaný od skončenia štúdia na PF UK predovšetkým s akademickou pôdou. Intenzitu jeho 

vzťahu k pedagogickej aktivite  v akejkoľvek forme a podobe dokazuje aj fakt, že bez ohľadu 

na miesto pôsobenia využil vždy možnosť prezentovať svoje vedomosti či už študentskej 

alebo právnickej obci.  

Na samotnej fakulte pôsobí vo všetkých formách výučby a vo všetkých stupňoch 

vysokoškolského štúdia. Vždy veľmi vhodne svoju teoretickú výbavu s praktickým 

aplikačnými poznatkami. 

Pre pedagogický profil uchádzača je typická nadštandardná miera tvorivej invencie, 

pri ktorej sa môže opierať aj o svoje aktuálne pôsobenie na Ministerstve spravodlivosti SR, 

kde je momentálne na čele Rekodifikačnej komisie pre súkromné právo. Je dobre, že napriek 

svojmu relatívne mladému veku sa už jedná nesporne o zrelú pedagogickú osobnosť, ktorá 

vytvára pozitívnu synergiu vzťahu k pedagogickej aktivite, determinovanú teoretickým 

fundamentom, praktickými znalosťami a oddanosťou k  povolaniu pedagóga. 
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II. 

Vedecko – výskumná činnosť 

 

Vedecký profil inauguranta má svoju prirodzenú trojrozmernosť, ktorá je 

reprezentovaná jednak publikačnými výstupmi a to či už v podobe monografických prác, 

odborných príspevkov  alebo učebnicových textov, pričom inaugurant nebol a nie je pasívny 

ani pri riešení grantových projektov. Je potrebné vyzdvihnúť tiež fakt, že svoje praktické 

a teoretické danosti odovzdáva aj pri výchove študentov doktorandského štúdia. Vo všetkých 

troch vedeckovýskumných aktivitách je zrejmá aj jeho značná legislatívna skúsenosť 

a erudícia, ktorú získaval a získava  prácou (ako som už uviedol) na Ministerstve 

spravodlivosti SR. Táto kombinácia dáva vedecko-výskumnej činnosti inauguranta jednak 

aplikačnú využiteľnosť, ale súčasne aj metodicko-koncepčný nadhľad v teoretickej polohe. 

Veľmi pozitívne hodnotím aj skutočnosť, že akákoľvek forma jeho vedecko-

výskumnej aktivity nie je činnosťou pre činnosť, ale vždy mala a má pozitívny ohlas v širokej 

právnickej obci, či už vo forme konkrétnych ohlasov na jeho najmä publikačné výstupy, alebo 

v živej legislatívnej podobe. Legislatívna aktivita inauguranta nachádza uplatnenie nielen 

v intenzívnej príprave právnych predpisov s akcentom na procesnoprávne normy, ale aj 

v pripomienkovom konaní k návrhom iných právnych predpisov. Výraznú pečať zanechal aj 

vo všetkých troch nových procesnoprávnych predpisoch, ktoré budú účinné od 1. júla tohto 

roku. 

Kvantita, kvalita i štruktúra všetkých foriem jeho vedecko-výskumnej činnosti svedčí 

jednoznačne o vyspelosti osobnostného a odborného rozmeru inauguranta a naozaj výraznom 

rezervoári jeho ďalších výstupov aj do budúcnosti. 

Táto parciálna časť jeho aktivity plne zodpovedá všetkým kritériám kladeným 

na úspešné inauguračné konanie, s tým, že je potešiteľné, že sú dôvodné predpoklady na jej 

pokračovanie. 

 

 

II. 

Publikačná aktivita 

 

Publikačná aktivita inauguranta je obdobne ako jeho pedagogické pôsobenie – v tom 

najlepšom slova zmysle – determinovaná širokým odborným záberom, aj keď pochopiteľne 

v princípe v odbore občianskeho práva a v rámci neho s dôrazom na občianske právo 

procesné. 

Kvantita aj kvalita publikačnej aktivity graduje u inauguranta vekom a celkovým 

odborným a ľudským dozrievaním. Popri vyššie uvedených výstupoch nezanedbával 

ani občianke právo hmotné, kde je autorom alebo spoluautorom monografií, odborných 

príspevkov alebo učebných pomôcok. Vzhľadom k času jeho pôsobenia tak v praxi ako aj 

v pedagogickom procese po skončení štúdií na PF UK a jeho veku vzbudzuje uznanie aj 

kvantita jeho publikačných výstupov. Je chvályhodné, že viacero (resp. prevaha) jeho 

publikačných výstupov je adresovaná študentskej obci a je ňou plne akceptovaná. Ani  

v tomto prípade inaugurant v sebe nezaprie predovšetkým kvalitného vysokoškolského 

pedagóga, čo je zvlášť potešiteľné. 
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Záver 

  

Napriek súčasnému diskutabilnému hodnotovému rebríčku sa aj dnes objavujú 

našťastie jedinci, ktorí sú už  významnými osobnosťami v tej ktorej profesionálnej oblasti. 

A je len dobre, že už nejde iba o zrelých päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov (pri všetkej úcte 

k nim), ale o mladú a strednú generáciu, ktorá môže v budúcnosti vytvoriť veľa pozitívnych 

efektov. 

Komplexný pohľad na osobnosť doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. v symbióze 

všetkých jeho  pedagogických, vedeckých i ďalších s tým súvisiacich doterajších aktivít, 

kreuje bez výhrad osobnosť, ktorá podľa môjho názoru spĺňa všetky podmienky na získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 3.4.11. občianske právo.  

 

 

Bratislava, 27. máj 2016                             Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 


