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Oponentský posudok 

 k inauguračnému konaniu doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 
 

 

 
 Na základe dožiadania predsedu vedeckej rady a dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave Právnickej fakulty podávam posudok na vedeckú prácu doc. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD. k vymenovaniu za profesora v odbore občianske právo.  

 

A. Pedagogické pôsobenie uchádzača 

 

            Doc. Števček pedagogicky pôsobí v odbore občianske právo od roku 1999. Od 

vymenovania za docenta (2012) vykonáva súvislú pedagogickú prax, čím splňuje limit 

stanovený v kritériách Právnickej fakulty UK.  

           Menovaný patrí aj k veľmi dobrým pedagógom, pričom dosiahnuté výsledky vo 

vedeckej oblasti prenášal v pedagogickom procese na študentov.  

Prednášal a prednáša matériu povinných predmetov ako z občianskeho práva 

procesného, tak aj hmotného. V týchto predmetoch skúša, je členom štátnicovej komisie 

a členom komisie pre rigorózne konanie. 

Jeho výklady na prednáškach sú zrozumiteľné, logicky stavané a sú veľmi prínosné 

pre študentov.  Dokáže  spájať teóriu občianskeho práva s praxou. Rovnako zaujímavé sú aj 

jeho semináre, v ktorých sa snaží študentov viesť najmä k pochopeniu právnych noriem, k 

ich správnemu výkladu a k aplikácii noriem občianskeho práva, k logickému a právne 

správnemu zmýšľaniu. Semináre vždy obohatil riešením praktických prípadov, čo umožnilo 

študentom správne pochopiť právne situácie a osvojiť si občiansko-právnu teóriu.  



B. Vedecká práca uchádzača 

 

Pokiaľ ide o vedeckú prácu, hneď na úvod treba konštatovať, že z pohľadu kritérií ich 

nie len spĺňa, ale ich aj výrazne prekračuje. 

 Spomedzi množstva vedeckých diel je potrebné oceniť tvorbu komentárov. Ide o diela, 

ktoré sú veľmi prínosné ako pre študentov, tak aj pre odbornú právnickú verejnosť. 

  K veľmi uznávaným patrí napr. komentár - Števček, M., Ficová, S. a kol.: Občiansky 

súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2.vydanie Praha : C. H. Beck, 2012. Predovšetkým 

výklady o žalobe a účastníkoch civilného procesu možno označiť za kľúčové. Detailne 

rozpracovaná problematika tzv. určovacích žalôb nastoľuje mnohé teoretické otázky 

reflektované neskôr zákonodarcom v novom procesnom predpise. Rovnako tak podrobne 

spracovaná problematika vzájomnej žaloby a kompenzačnej námietky ponúkajú viaceré 

inovatívne riešenia pre aplikačnú prax.  

  Spomedzi vedeckých prác je potrebné spomenúť monografiu „Procesné nástupníctva 

v civilnom práve procesnom (Bratislava : EPOS 2008). Vedecký prínos možno vidieť 

predovšetkým v dvoch rovinách a to v komplexnosti spracovania a v komparatívnom aspekte. 

Pri tej prvej možno len konštatovať, že procesné nástupníctvo nebolo monograficky 

spracované vo vede civilného procesu doposiaľ nikdy (minimálne v stredoeurópskom 

priestore). 

 Doc. Števček je jedným z hlavných autorov rozsiahleho komentára k Občianskemu 

zákonníku, ktorý vyšiel vo vydavateľstve C. H. Beck, Praha 2015. 

 Veľké množstvo citácií svedčí o aktuálnosti a uznávaní jeho vedeckých diel. Mnohé 

citácie má aj v zahraničí, predovšetkým v Českej republike. 

  

 

C. Ďalšie oblasti vedeckej aktivity 

 

 Doc. Števček má vychovaného jedného doktoranda, ktorý dizertačnú prácu obhájil a je 

školiteľom ďalších, ktorí sú po odborných skúškach a v krátkom čase predložia práce na 

obhajobu. 

 Za mimoriadne prínosnú treba hodnotiť jeho prácu v oblasti tvorby právnych 

predpisov. Bol predsedom komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu civilných 

kódexov (Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho 



súdneho poriadku) ktoré boli v NR SR SR schválené a nadobúdajú účinnosť 1.7.2016. 

V súčasnosti pôsobí ako predseda rekodifikačnej komisie pre prípravu nového občianskeho 

zákonníka. 

  Mnohé závery jeho vedeckej práce  ako návrhy de lege ferenda tak našli uplatnenie pri 

tvorbe právnych predpisov, čo možno považovať za najefektívnejšie využitie jeho vedeckých 

poznatkov. 

Za uznanie odborných kvalít možno považovať aj jeho menovanie do rekodifikačnej 

komisie Ministerstva spravodlivosti Českej republiky pre nové procesné právo. 

Doc. Števček je členom redakčnej rady časopisov Bulletin slovenskej advokácie 

a Historia et theoria iuris, pričom svojimi odbornými posúdeniami napomáha zvyšovať 

odbornú úroveň týchto časopisov.   

Je členom skúšobnej komisie na odborné skúšky pri Slovenskej komore exekútorov  

ako aj členom skúšobnej komisie pre skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu pri Ministerstve 

spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty TU 

v Trnave a Právnickej fakulty UK v Bratislave. 

Pokiaľ ide o účasť v grantových projektoch, za najvýznamnejší možno považovať 

účasť v kolektíve APVV „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“, riešenom na 

Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Dosiahnuté výsledky sa pretavili  do konkrétnych 

legislatívnych počinov, predovšetkým do novelizácie zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Okrem toho bol členom riešiteľského 

kolektívu v GRANTe  v rokoch 2010 – 2013 „Práva viažuce sa k auditívnej a audiovizuálnej 

vedeckej dokumentácii“.  

Uchádzač sa zúčastnil viacerých vedeckých konferencií doma i v zahraničí a takmer 

všetky na pozvanie ako napr. „Bratislavské právnické fórum 2015“, „Olomoucké právnické 

dny 2013“, „Dny práva 2013 v Brne“, alebo „Košické dni súkromného práva 2016“. Na 

viacerých medzinárodných vedeckých podujatiach bol žiadateľ v pozícii odborného garanta či 

hlavného moderátora príslušnej sekcie. Jeho vystúpenia sa vyznačovali vysokou odbornou 

erudovanosťou, aktuálnosťou prenesenej témy a aplikáciou na praktické problémy.   

Za svoju vedeckú prácu získal Autorskú cenu Karlovarských právnických dní za 

najlepšiu slovenskú právnickú publikáciu za rok 2012.  

 

 

 

 



Záver : 

 Doc. Števčeka považujem za  vedeckú osobnosť v oblasti vedy občianskeho práva, 

ktorý sa prezentoval doma ale aj v zahraničí.  Jeho vedecká práca je prínosom pre vedu 

občianskeho práva. Podľa môjho názoru spĺňa  kritériá pre udelenie vedecko-

pedagogickej hodnosti profesor. Je uznávaným odborníkom nie len v Slovenskej 

republike, ale aj v zahraničí, najmä v Českej republike. 

 Odporúčam vedeckej rade Právnickej fakulte UK a následne aj vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave schváliť mu priznanie  titulu profesor v odbore 

občianske právo. 

 

Košice  23.5.2016 


