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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 15.12.1980, Ružomberok 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1999 - 2004 – magisterský študijný program v študijnom 
odbore právo, denná forma štúdia, titul „magister“ („Mgr.“), 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave  
2007 – rigorózna skúška v študijnom odbore právo, titul 
„doktor práv“ („JUDr.“), Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 
2004 - 2008 – doktorandský študijný program vo vednom 
odbore obchodné právo, vedecko-akademická hodnosť 
„philosophiae doctor“ („PhD.“), Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, téma: Právna úprava dohľadu nad 
finančným trhom  

Ďalšie vzdelávanie Október 2003 – január 2004 – nemecký jazykový kurz 
Mittelstufe, ukončený skúškou ZMP (stupeň C 1), Goethe 
Institut, Bratislava  
Február – jún 2005 – anglický jazykový kurz stupeň 
Intermediate, Akadémia vzdelávania, Bratislava 
Október 2005 – január 2006 – nemecký jazykový kurz 
integrierte Oberstufe, Jazykové centrum Univerzity Martina 
Luthera Halle-Saale, Spolková republika Nemecko 

Priebeh zamestnaní August 2006 – marec 2011 – Národná banka Slovenska 
Október 2007 – jún 2009 – asistent, Katedra obchodného, 
finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 
Júl 2009 – doteraz – odborný asistent, Katedra obchodného, 
finančného a hospodárskeho práva, Právnická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave (od 1.3.2015 Katedra 
finančného práva)  
Apríl 2011 – august 2013 – prodekan fakulty, Právnická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (od 
1.3.2015 Katedra finančného práva) 
povinne voliteľné predmety: Základy financií 1, Základy 
financií 2 
výberové predmety: Právo cenných papierov, Právna úprava 
nástrojov finančného trhu, Seminár k bakalárskym prácam 
z finančného práva, Seminár k diplomovým prácam 
z finančného práva 

Odborné alebo umelecké zameranie Finančné právo so zameraním na právnu reguláciu 
finančného trhu  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 
podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

1. monografia: 1 
2. učebnica: 1  
3. skriptá: 1 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 61 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

0 

Kontaktná adresa Katedra finančného práva 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
Šafárikovo námestie č. 6 
P.O.BOX 313 
Bratislava 810 00  


