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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na inauguračný spis v konaní o vymenovanie za profesora doc. JUDr. Ľubomíra 

Čunderlíka, PhD. v odbore obchodné a finančné právo  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

zo dňa 10.9. 2020, som bol menovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní v odbore obchodné 

a finančné právo na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., 

vysokoškolského pedagóga na Katedre finančného práva.  

 

Nasledovný oponentský posudok vychádza z podkladov tvoriacich súčasť inauguračného spisu 

a z osobného poznania uchádzača.   

 

 

1. Odborná, vedecko-výskumná a pedagogická profilácia uchádzača 

 

Doc. Čunderlík je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave v roku 2008 úspešnou obhajobou dizertačnej práce na tému „Právna úprava dohľadu 

nad finančným trhom“. V roku 2015 habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo. Absolvoval študijné a výskumné 

pobyty v Spolkovej republike Nemecko a v Japonsku. 

Menovaný uchádzač sa od začiatku svojho pôsobenia na fakulte aktívne vedecky 

a pedagogicky venuje finančno-právnej problematike so špecializáciou na právnu reguláciu 

finančného trhu. Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť finančného práva je charakteristická 

svojimi prevažne ekonomickými inštitútmi, venuje sa aj vybraným ekonomickým aspektom 

finančného práva v rámci verejných financií, finančného trhu, meny, centrálneho a komerčného 

bankovníctva. V rámci svojej profilácie nevyhnutne uplatňuje interdisciplinárny prístup, 

pričom aplikuje aj normy práva EÚ.  

Pedagogicky uchádzač zabezpečoval výučbu viacerých predmetov z odboru finančné 

právo, a to napríklad Finančné právo 1, Finančné právo 2, Právo finančného trhu, Základy 

financií 1 a Základy financií 2, ako aj viacerých výberových predmetov a predmetov 

v doktorandskom študijnom programe v príslušnom odbore. Pozitívne je potrebné hodnotiť 

snahu uchádzača o rozvoj odboru obchodné a finančné právo aj v rovine tvorby 

vysokoškolských učebníc, predovšetkým pre nefiskálnu časť finančného práva, ktoré 

predstavuje právna úprava finančného trhu, tzv. právo finančného trhu. Menovaný rozvinul 

stratifikáciu tejto súčasti finančného práva. 

Doc. Čunderlík sa zúčastňoval pedagogického procesu vo všetkých stupňoch a formách 

štúdia, viedol prednášky a semináre, je členom komisií pre štátne skúšky vo všetkých stupňoch 

štúdia (Bc., Mgr., PhD.). V príslušnom odbore viedol značné množstvo záverečných 

bakalárskych, diplomových, dizertačných a rigoróznych prác (spolu 137). 

 

 



2. Publikačná činnosť uchádzača 

 

 Uchádzač je autorom jednej vedeckej monografie, autorom, resp. spoluautorom 

približne 80 vedeckých prác (vrátane 12 prác publikovaných v domácich a zahraničných 

časopisoch). Zároveň je spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc a učebných textov, pričom 

jedna z učebníc bola publikovaná v nemeckom jazyku.  

Súhrnný rozsah vysokoškolských učebníc a učebných textov podľa evidencie 

publikačnej činnosti uchádzača v knižnici fakulty predstavuje vyše 20 autorských hárkov. 

Medzi nimi sú osobitne zaujímavé kapitoly z vysokoškolskej učebnice „Právo finančného 

trhu“, kde bol uchádzač vedúcim autorského kolektívu.  

Svojím tematickým zameraním zaujme uchádzačova monografia s názvom „Trhová 

transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, 

výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu“, v ktorej sa uchádzač 

koncentroval na problematiku verejnoprávnych aspektov regulácie kapitálového trhu. 

Spomedzi uchádzačových vedeckých prác možno spomenúť za všetky publikácie najmä 

v cudzom jazyku, z ktorých niektoré uchádzač sám označil ako významné pôvodné vedecké 

práce (konferenčný príspevok s názvom: „Forced administration over a bank as a limit of 

ownership - application problems of legal regulation“, vedecká práca s názvom: „Rechtliche 

Rahmenbedingungen von Unternehmensanleihen in der Slowakei“, vedecké práce: 

„Mechanisms of banking resolution“, „Legislative changes in supervision of financial market“, 

„Management tools in financial supervison /focusing on FRG and Slovakia/“, „The formation 

of European prudential and market transparency rules“, „Challenges for increasing financial 

literacy and regulation: trends and innovations in the financial market“, vedecký článok 

v zahraničnom časopise s názvom: „Implications of the new framework for market abuse in the 

EU“, príspevok s názvom: „Public law and the economic crisis“). Uchádzač pritom publikoval 

aj v zahraničných publikáciách, ktoré vydávali zahraničné vedecké ustanovizne (napr. 

Ekonomický inštitút Lotyšskej akadémie vied, Univerzita financií, obchodu a podnikania 

v Sofii). 

Charakter svojich publikačných výstupov doc. Čunderlík zameral na analýzu finančno-

právnej problematiky, s akcentom na teoretické a praktické problémy právnej regulácie 

finančného trhu a jeho dohľadu. Jeho výstupy predkladajú aj návrhy na konkrétne riešenia 

vrátane návrhov de lege ferenda. Oblasťami jeho výskumu boli predovšetkým vybrané aktuálne 

problémy finančného trhu, bankovníctva a kapitálového trhu. Okrem toho sa vo svojej 

publikačnej činnosti venoval aj právnym aspektom financovania územnej samosprávy a 

colnoprávnej problematike.  

Sumárne uchádzač publikoval svoje výstupy nielen v SR, ale aj v ďalších štátoch (Česká 

republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Lotyšsko, Bulharsko, Grécko).  

 Vo výpise z univerzitnej databázy publikácií a ohlasov je zaznamenaných spolu 112 

záznamov rôznej kategórie a 196 ohlasov, z toho 184 citácií (z toho v zahraničných 

publikáciách 78; z toho registrovaných v zahraničných citačných databázach 8) a 12 recenzií (z 

toho 1 recenzia v zahraničnej publikácii a 11 v domácich publikáciách). V domácich 

publikáciách je spolu evidovaných 106 citácií.  

Na základe podkladov k publikačnej činnosti uchádzača je potrebné vyzdvihnúť jeho 

tímovú prácu, keďže niektoré publikácie (aj zahraničné) vznikli v spoluautorstve s inými 

odborníkmi z praxe, s kolegami z príslušnej katedry alebo v spoluautorstve s kolegami z iných 

fakultných pracovísk. Táto skutočnosť súčasne zvýrazňuje interdisciplinárny aspekt v jeho 

vedeckej činnosti, čo považujem v súčasnosti za conditio sine qua non dosiahnutia relevantných 

analytických vedeckých výsledkov vedecko-výskumnej práce.  

V nadväznosti na vyššie uvedené možno zhrnúť, že: 

 uchádzač preukazuje nadštandardnú a kvalifikovanú úroveň svojich výstupov v 



publikačnej činnosti a 

 publikačné výstupy uchádzača tvoria tematický celok, z ktorého jednoznačne vyplýva 

jeho profesijná profilácia v odbore.  

 

3. Ostatná vedecko-výskumná činnosť uchádzača (účasť v grantových schémach, účasť 

na odborných a vedeckých podujatiach, vedenie doktorandov) 

 

 Uchádzač bol aktívnym členom riešiteľských tímov grantových úloh podporovaných 

grantovými agentúrami. Celkovo sa podieľal na štyroch úspešne ukončených grantových 

projektoch, z ktorých v troch pôsobil na pozícii spoluriešiteľa (APVV, VEGA, odborný riešiteľ 

v rámci projektu Univerzitný vedecký park, financovaného z operačného programu) a v jednom 

na pozícii vedúceho grantového projektu (projekt VEGA č. 1/0440/17 s názvom „Inovatívne 

formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“ s dobou riešenia v r. 2017-2019). Všetky 

uvedené grantové schémy boli riešené interdisciplinárne, a to z finančno-právneho pohľadu 

uchádzača. 

Oblasti, ktorým sa venoval uchádzač v súvislosti s riešením grantových úloh, možno 

kategorizovať nasledovne: 

- inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov (alternatívne digitálne 

platidlá, špecifické modely správy majetku na finančnom trhu),   

- trestná zodpovednosť právnických osôb (oblasť verejnoprávnej ingerencie do 

podnikania subjektov na finančnom trhu, nútená správa banky, harmonizácia 

administratívnych a trestných sankcií za zneužitie kapitálového trhu), 

- právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu 

ochranu veriteľov (právne možnosti ochrany investora na finančnom trhu), 

- spoločenské výzvy pre 21. st. – právne výzvy (právne možnosti externého financovania 

na kapitálovom trhu). 

Okrem grantových schém financovaných grantovými agentúrami bol uchádzač 

riešiteľom aj 3 grantov Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov (v r. 

2008-2010), z toho v dvoch bol vedúcim riešiteľom. V rámci riešenia grantových úloh 

menovaný uchádzač publikoval viaceré vedecké články, bol spoluautorom kapitoly v 

monografii „Trestná zodpovednosť právnických osôb“ publikovanej vo vydavateľstve Wolters 

Kluwer (publikácia vyšla aj v anglickom jazyku) a bol vedúcim autorského kolektívu 

kolektívnej monografie „Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu 

a súvisiace otázky“, ktorá vyšla v zahraničnom vydavateľstve Leges. 

Všeobecná akceptácia osobnosti uchádzača je preukázateľná početnými účasťami na 

medzinárodných konferenciách a seminároch (od roku 2005 aktívna účasť na 16 podujatiach 

v zahraničí, z toho 4 pozvané prednášky, z ktorých boli dve aj publikované ako vedecké 

výstupy).  

V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť pozvanie uchádzača programovým úradom 

OBSE v Kazachstane na odborné podujatie „Identifying and countering the financial pyramids“ 

organizované v Alma-Ate, na ktoré bol pozvaný ako významný odborník z oblasti finančného 

práva (so zameraním na finančný trh).  

Uchádzač bol a je pozývaný na vedecké konferencie organizované napríklad 

Právnickou fakultou Karlovej Univerzity v Prahe, Vysokou školou finanční a správní v Prahe, 

Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne a Právnickou fakultou Univerzity 

Palackého v Olomouci. Prehľad aktívnej účasti na domácich vedeckých podujatiach od roku 

2006 zahŕňa celkovo 26 konferencií. Okrem toho sa menovaný uchádzač zúčastňoval 

pravidelných spoločných zasadnutí finančných právnikov v rámci ČR a Slovenska, v rámci 

ktorých publikoval aj niekoľko pôvodných vedeckých prác o metódach výučby finančného 

práva v podmienkach Právnickej fakulty UK v Bratislave. Na domácich konferenciách 



organizovaných domovskou Právnickou fakultou UK v Bratislave doc. Čunderlík pravidelne 

odborne garantuje sekciu finančného práva.  

V dôsledku aktívnej účasti na zahraničných a domácich konferenciách menovaný 

publikoval svoje konferenčné príspevky v príslušnom konferenčnom výstupe (zborník, 

monografia). Široké spektrum vedeckých a odborných podujatí, na ktorých sa uchádzač aktívne 

zúčastnil, dopĺňajú aj vedecké a odborné podujatia s pasívnou účasťou. Doc. Čunderlík je 

okrem iného aktuálne aj členom redakčných rád 2 zahraničných časopisov (v Poľsku a v 

Maďarsku). 

V rámci svojho pôsobenia ako docent na Katedre finančného práva Právnickej fakulty 

UK v Bratislave viedol celkovo 6 doktorandov, ktorí úspešne ukončili štúdium, a v súčasnosti 

vedie ďalších dvoch. Dizertačné práce niektorých z týchto doktorandov som mal možnosť 

osobne oponovať. 

 

4. Iné odborné aktivity uchádzača 

 

Ako vyplýva zo spisových podkladov, doc. Čunderlík oponuje doktorandské dizertačné 

práce, rigorózne práce a posudzuje v recenznom konaní publikácie nielen v SR, ale aj v Českej 

republike. Bol oponentom v dvoch habilitačných konaniach (na Právnickej fakulte Karlovej 

univerzity v Prahe a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave). Problematike regulácie 

finančného trhu a jeho dohľadu sa venuje aj v praxi (v NBS). Je pozývaný na domáce 

a zahraničné vedecké podujatia. V minulosti i v súčasnosti sa podieľa na činnosti rôznych 

verejných orgánov a pracovných skupín alebo komisií: od roku 2020 bol menovaný za člena 

Legislatívnej rady vlády SR, v minulosti pôsobil napríklad ako člen finančnej komisie mesta 

Ružomberok, člen Rady Centra právnej pomoci alebo člen stálej pracovnej skupiny 

Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu právo a medzinárodné vzťahy.  

Domnievam sa, že prostredníctvom uchádzačovej účasti na činnosti vyššie uvedených 

odborných orgánov boli niektoré jeho publikované odborné názory reflektované v príslušnej 

právnej úprave.  

Ako vyplýva zo spisu uchádzač aktívne pôsobil aj v akademických orgánoch (v r. 2011-

2013 ako prodekan, v r. 2014 – 2015 ako predseda legislatívnej komisie Akademického senátu 

Právnickej fakulty UK, v r. 2014– 2020 ako člen Akademického senátu Právnickej fakulty UK, 

od r. 2011 doteraz ako člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UK). 

 

5. Odporúčanie 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností vyjadrujem presvedčenie, že doc. Čunderlík 

spĺňa požiadavky na dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ podľa § 76 ods. 7 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v odbore inauguračného konania obchodné a finančné právo. Menovaný uchádzač pôsobí 

vedecky a pedagogicky v príslušnom odbore a svojou vedecko-výskumnou prácou ovplyvnil 

jeho vývin, čomu zodpovedá aj počet vedených doktorandov, z ktorých niektorí v súčasnosti 

pôsobia na Katedre finančného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave už ako vysokoškolskí 

pedagógovia. V nadväznosti na jeho akceptáciu akademickou obcou a zástupcami odbornej 

praxe sa stal v príslušnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, preto odporúčam priznať 

mu vedecko-pedagogický titul „profesor“. 

 

 

V Bratislave, 6. októbra 2020 

 

        Prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA. 


