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     Na základe vymenovania pánom doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., predsedom 

Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského podávam tento  posudok  oponenta 

v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. Kataríny Kalesnej, CSc.: 

     Docentku JUDr. Katarínu Kalesnú, CSc. vnímam cez jej publikačnú činnosť, vedecké 

výsledky  a pedagogické pôsobenie   ako výraznú osobnosť slovenskej právnickej vedecko- 

pedagogickej  komunity.  

     Bádateľskú zanietenosť a schopnosť vedecky pracovať rozvinula   doc. Kalesná   už počas 

svojho pôsobenia na Ústave hospodárskeho práva, kde sa ako výskumná pracovníčka 

venovala skúmaniu aktuálnych problémov hospodárskeho práva, konkrétne problematike 

systému majetkových sankcií, neoprávnenému majetkovému prospechu, náhrade nákladov 

a pod. Výsledky skúmania doc. Kalesnej boli publikované vo výskumných správach Ústavu 

hospodárskeho práva (celkovo 5 správ) a v odborných časopisoch (Právník, Právny obzor, 

Hospodářské právo, Arbitrážní praxe). 

    Publikačné aktivity rozvinula doc. Kalesná výrazne najmä po tom, čo v roku 1990 začala 

pôsobiť na Právnickej fakulte UK v Bratislave. So začiatkom pôsobenia doc. Kalesnej na 

Právnickej fakulte UK sa spája zmena jej vedeckej a pedagogickej profilácie, sprvu na  

právnu komparatistiku, neskôr na súťažné právo a na právo európskej a medzinárodnej 

integrácie. 

      Nielen  právnická akademická komunita, ale celá odborná právnická pospolitosť si spája  



doc. Kalesnú  v ostatnom období najmä so súťažným právom ( právom proti obmedzovaniu 

hospodárskej súťaže).    

    Doc. Kalesná  sa stala v pomerne krátkom čase jednoznačne uznávanou a možno povedať  

najvýraznejšou osobnosťou súťažného práva na Slovensku.  

    Rozpracovala teóriu súťažného práva, ktorá na Slovensku,  v predchádzajúcom období – 

vzhľadom na iný hospodársky systém - nebola rozvinutá.  

 Za  ťažiskové dielo doc. Kalesnej  možno označiť publikáciu „ Zákon o ochrane 

hospodárskej súťaže. Komentár“ (Praha C.H. Beck, 2012), v spoluautorstve s doc. Ondrejom 

Blažom. V prvej časti tohto diela, pod názvom Súťaž a súťažné právo,   rozpracovala   doc. 

Kalesná  základné kategórie súťažného práva  ako je vymedzenie súťažného práva, ako 

štrukturálnej časti systému práva, jeho účelu, objektu právnej ochrany súťažného práva, 

koncepcia právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže a objasnenie vzťahu vnútroštátneho 

súťažného práva a súťažného práva Európskej únie. Súťažné právo - podľa doc. Kalesnej – 

pozostáva z dvoch „vetiev“ a to práva nekalej súťaže, ktoré predstavuje  súkromnoprávnu 

vetvu a práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré sa označuje ako verejnoprávna 

vetva súťažného práva, pričom práve táto časť je predmetom jej vedeckého záujmu. K týmto 

dvom vetvám súťažného práva sa – podľa doc. Kalesnej – z dôvodu vplyvu súťažných 

vzťahov na spotrebiteľa niekedy zaraďuje aj právo na ochranu spotrebiteľa. Primárnym 

cieľom právnej úpravy práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže – podľa doc. Kalesnej 

- je ochrana celospoločenského záujmu na zachovaní existencie hospodárskej súťaže 

a vytvorenie podmienok na jej žiaduce pôsobenie na trhu. „Až cez prizmu takto chápaného 

objektu ochrany možno sledovať ochranu individuálnych záujmov , ktoré môžu byť rôznymi 

spôsobmi protisúťažného správania dotknuté, resp. poškodené. Tak k prvotnému 

verejnoprávnemu aspektu pristupuje súkromnoprávny aspekt, posudzovaný z hľadiska vzťahu 

medzi súťažiteľmi, ktorých postavenie je v podstate rovné i keď nie rovnaké“ – uvádza doc. 

Kalesná a konštatuje, že právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže je „síce kombináciou 

verejnoprávnych i súkromnoprávnych prvkov, ale s výraznou prevalenciou verejnoprávneho 

aspektu“.   

Komentár zákona o ochrane hospodárskej súťaže bol prvou publikáciou tohto druhu 

v slovenskej právnickej spisbe a vyvolala početný citačný ohlas v domácej odbornej literatúre, 

ale i v zahraničí (spolu 42 citácií).  



Za rovnako významnú publikáciu doc. Kalesnej  možno považovať monografiu  

„Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže “  (Bratislava, Vydavateľské oddelenie PrF 

UK, 1995), ktorá je prvou monografiou zameranou na problematiku práva proti 

obmedzovaniu hospodárskej súťaže (označovaného nie celkom presne aj ako protimonopolné 

právo,  či antitrustové právo).  Žiada sa vyzdvihnúť, že táto monografia  bola publikovaná 

približne len päť rokov po tom, čo u nás došlo - po zmene spoločenských a ekonomických 

podmienok- ku  postupnej ekonomickej transformácii, založenej na reaktivácii trhu 

hospodárskej súťaže. + 

      Podstatná časť   časopiseckej tvorby doc. Kalesnej je tematicky orientovaná na aktuálne a 

parciálne otázky súťažného práva, napr. na problematiku inšpekcie v súťažnom práve, 

dominantného postavenia ako kritéria posudzovania koncentrácií, doktrínu unikátnych 

zariadení, zodpovednosti za porušenie súťažného práva, generálnych klauzúl v súťažnom 

práve, súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva, súdneho preskúmania rozhodnutí 

Protimonopolného úradu a iné.     

Dokladom tvorivého výskumného potenciálu i organizačných schopností doc. 

Kalesnej  je jej participácia na riešení šiestich  grantových projektov,  podporených domácimi 

inštitúciami a agentúrami, z toho v troch  projektoch ako zodpovedná  riešiteľka.  Žiada sa 

vyzdvihnúť, že projekt „Teoretické problémy transformácie slovenského právneho poriadku“ 

(č. 1/3158/96) bol vyhodnotený agentúrou VEGA vyhodnotený ako projekt, ktorý „splnil 

ciele vynikajúco“.  Vysoké ocenenie dosiahnutých výsledkov sa dostalo i projektu 

„Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“ 

(APVV-0158-10), ktorý bol agentúrou APVV vyhodnotený ako projekt, ktorý bol splnený „na 

vynikajúcej úrovni“.  

     Prezentované vedecké výsledky i kvalitná   publikačná   činnosť  podnietili rozvoj 

spolupráce doc. Kalesnej s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Doc. Kalesná  sa 

podieľala ako členka Rozkladovej komisie na rozhodovacej činnosti Protimonopolného úradu. 

Neskôr bola opakovane vymenovaná vládou Slovenskej republiky do  funkcie členky Rady  y 

Protimonopolného úradu. Doc. Kalesná sa podieľala aj na príprave návrhov viacerých  

novelizácií zákona o ochrane hospodárskej súťaže.     

     V pedagogickej oblasti sa doc. Kalesná  v ostatnom období koncentruje na výučbu 

povinného predmetu Európske právo (vrátane súťažného práva Európskej únie) a povinného 

predmetu Základy  práva Európskej únie a medzinárodného práva. Popri pedagogickom 



pôsobení v týchto predmetoch sa doc.  Kalesná podieľala aj na spracovaní študijnej literatúry 

z vyučovaných predmetov. Medzi študijnou literatúrou dominuje participácia doc. Kalesnej 

(38 %) na tvorbe učebnice  Európske právo (Bratislava, Univerzita Komenského, 2011),  

ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom.  

Uvedené skutočnosti  nepochybne preukazujú, že doc. Kalesná  vybudovala vlastnú 

školu súťažného práva (práva hospodárskej súťaže)  na Slovensku, ktorá je uznávaná 

a rešpektovaná aj v blízkom zahraničí.  

Pod vedením doc. Kalesnej  absolvovali doktorandské štúdium ôsmi doktorandi. 

Z doktorandov vedených doc. Kalesnou   piati  spracovali dizertačné práce, ktoré sú tematicky 

orientované na problematiku práva hospodárskej súťaže. Doc. Ondrej Blažo, jeden 

z absolventov  doktorandského štúdia, ktorého školiteľkou bola doc. Kalesná, je  v súčasnosti 

už jej spolupracovníkom a podieľa sa na rozvíjaní  bratislavskej školy súťažného práva.    

Uvedené skutočnosti  nepochybne preukazujú, že doc. Kalesná  vybudovala vlastnú 

školu súťažného práva (práva hospodárskej súťaže)  na Slovensku, ktorá je uznávaná 

a rešpektovaná aj v blízkom zahraničí.  

Publikačná činnosť doc. Kalesnej  je rozsiahla, so širokým tematickým záberom, 

primerane početná a  najmä kvalitná. Vyznačuje sa schopnosťou logicky štrukturovať 

skúmaný (riešený) právny problém a zrozumiteľne ho sprostredkovať odbornej verejnosti.  . 

Na základe vyššie  uvedených hodnotení a skutočností som dospel k záveru, že doc. 

JUDr. Katarína Kalesná, CSc.je významnou a uznávanou osobnosťou vo svojom odbore 

a spĺňa,  ba výrazne prekračuje všetky - zákonom o vysokých školách a Univerzitou 

Komenského  -  stanovené  požiadavky na uchádzačov o hodnosť vysokoškolského profesora. 

Vysoká kvalita pedagogickej  činnosť doc.  Kalesnej, ako aj vysoká odborná úroveň a počet 

publikačných výstupov a ohlasy na tieto výstupy, a tiež dlhodobá a na vysokej úrovni 

realizovaná spolupráca s odbornou praxou, najmä s Protimonopolným úradom Slovenskej 

republiky, jednoznačne napĺňajú štandardy kladené na nositeľov hodnosti vysokoškolského 

profesora.  

Doc. Kalesná svojou vedeckovýskumnou, pedagogickou a organizačnou činnosťou 

výrazne prispieva k rozvoju poznania práva hospodárskej súťaže.  Svojim tvorivým 

zanietením a osobným nasadením je garanciou kvality a rozvoja študijného programu. 



Zabezpečuje celú škálu pedagogických, výskumných a ďalších aktivít, ktoré sa podľa 

zvyklostí, ale i podľa zákona  u profesorky predpokladajú a je teda profesorkou  de facto.  

Podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia ako oponent odporúčam, aby 

inauguračné konanie  bolo úspešne zavŕšené a aby  doc. JUDr. Kataríne Kalesnej, CSc. bol 

priznaný vedeckopedagogický titul „profesorka“. 

 

     V Košiciach dňa 14. 4. 2020        

 

 

 

 

 

 

 


