
Výpis z uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave 

zo dňa 18.05.2015 – JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

 
 

2a)  Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie titulu docent – JUDr. Ľubomír 

Čunderlík, PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave,  v odbore 3.4.10. obchodné 

a finančné právo. 
 

     Predseda VR PraF UK otvoril podbod 2a -  návrh na začatie habilitačného konania JUDr. 

Ľubomíra Čunderlíka, PhD. v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo a dal slovo prof. 

JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., prodekanovi pre vedu a doktorandské štúdium, ktorý 

predniesol návrh. Predstavil habilitanta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho publikačnou  

a ďalšou vedeckou činnosťou a  konštatoval, že na základe písomne spracovaných podkladov 

habilitant spĺňa všetky  kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

3.4.10. obchodné a finančné právo. Ďalej predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, 

habilitačnej práce a návrh na predsedu a členov habilitačnej komisie a na oponentov.                  

  Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému podbodu diskusiu. Do diskusie sa 

zapojil  prodekan doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., ktorý podporil žiadosť habilitanta o 

začatie habilitačného konania. Poznamenal, že ako pedagóg sa vždy umiestňoval na 

vrcholných priečkach anketového hodnotenia študentov a v prípade potreby sa podieľal aj na 

vypracovaní rôznych právnych  stanovísk a podkladov pre vedenie fakulty. Ďalej sa do 

diskusie zapojila JUDr. Mária Ďuračinská, CSc., ktorá taktiež podporila žiadosť habilitanta a 

vyzvala členov vedeckej rady o schválenie žiadosti habilitanta, vzhľadom na jeho osobnostné 

a pedagogické predpoklady, dobré výstupy smerom k zahraničiu, nakoľko s habilitantom 

pôsobí už viac ako 10 rokov na fakulte. 

     K uvedenému bodu sa  do diskusie už nik neprihlásil  a tak dal predseda VR PraF UK o 

ňom hlasovať. 

Hlasovanie č. 3: 

Za:           36 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlasov 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Uznesenie č. 3:   

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila návrh 

na začatie habilitačného konania – JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. – Právnická 

fakulta UK v Bratislave, v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo, tému habilitačnej 

prednášky a habilitačnej práce, predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov: 



Predseda: 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.   Pracovisko: Právnická fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave      

Členovia: 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.  Pracovisko: Právnická fakulta, Masarykova 

univerzita v Brne, Česká republika 

 

doc. JUDr. Katarína Válková, CSc.  Pracovisko: Slovenská advokátska komora  

   

Oponenti: 

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.  Pracovisko: Právnická fakulta, Univerzita Karlova 

v Prahe, Česká republika 

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Pracovisko: Ústav štátu a práva, Slovenská 

akadémia vied, Bratislava 

 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. Pracovisko: Právnická fakulta, Masarykova 

univerzita v Brne, Česká republika    

 

 

Téma habilitačnej prednášky:  

Funkčné a inštitucionálne vymedzenie investičného bankovníctva.   

 

Téma habilitačnej práce:  

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných 

služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu.   

 

                                                                                                          doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                                          predseda VR PraF 

 

 

 

 

 

 

 


