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Posudok oponenta 

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

Alexandry Löwy, PhD. LLM., vo vednom odbore občianske právo. 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty som prijal  poverenie dekana fakulty na posúdenie inauguračného spisu doc. JUDr. 

Alexandry Löwy, PhD.,LLM., vysokoškolského pedagóga na Katedre občianskeho práva 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci  inauguračného konania v 

 súvislosti s jej vymenovaním za profesora v odbore občianske právo. 

 Pri vypracovaní oponentského posudku som vychádzal z písomných podkladov, ktoré 

sú uložené v inauguračnom spise a tiež z osobného poznania osobnosti p. doc. Löwy, ako aj 

z jej  práce pedagogickej, vedeckej, lektorskej a legislatívnej. Hodnotenie inagurantky teda 

vnímam v jej komplexnosti a zdôrazním tie atribúty, ktoré sa prezumujú pri posudzovaní 

uchádzača o túto vedecko pedagogickú a akademickú hodnosť.  

 Tak ako vyplýva z inauguračného spisu doc. Löwy  po skončení štúdia na Právnickej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006 prechádzala jednotlivými 

kvalifikačnými stupňami a cieľavedome sa pripravovala na profesiu vysokoškolského učiteľa 

a pracovala na svojom vedeckom raste, pričom v roku 2017 na základe splnenia kritérií na 

 habilitačné konanie jej bol udelený titul docent v odbore občianske právo. 

Doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. LLM. v súčasnosti má svoje nezastupiteľné miesto 

na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

funkčnom mieste docent. Na Právnickej fakulte pôsobí od roku 2015, čomu predchádzalo jej 

vedecko – pedagogické pôsobenie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Paneurópskej vysokej škole a tiež na Vysokej škole Danubius, s. r.o.  v Sládkovičove. Na 

týchto vysokých školách zotrvala na svojej profesijnej orientácii na občianske právo a to tak 



v oblasti hmotného práva, rodinného práva a v období od nástupu na Právnickú fakultu UK so 

špecializáciou na civilné právo procesné. Doc.  Alexandra Löwy  je teda skúseným 

vysokoškolským pedagógom a  pôsobí na fakulte t. č. vo všetkých formách a stupňoch 

pedagogického procesu. Vedie a oponuje školské záverečné práce bakalárskeho štúdia 

a magisterského štúdia, vedie a oponuje rigorózne práce, a členkou komisie pre štátne 

záverečné skúšky, členkou komisie pre prijímacie konanie  na doktorandské štúdium a tiež 

pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore občianske právo. Je školiteľkou 

doktorandov v III. stupni štúdia (jeden jej doktorand ukončil štúdium a získal titul PhD. 

a dvoch v súčasnosti vedie).   Pravidelne tiež oponuje dizertačné práce a to nie len na 

domovskej právnickej fakulte, ale aj na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici 

a Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

Osobitný prínos inaugurantky pre vedu občianskeho práva možno vnímať v rovine 

kvantitatívneho počtu odborných vedeckých výstupov , ktoré majú nie len širokospektrálny, 

ale v značnej časti aj interdisciplinárny záber. O uvedenom svedčí rozsah publikačnej 

činnosti, ktorej sumár je súčasťou inauguračného spisu a ktorá je tvorená významnými 

monografickými výstupmi, vedeckými a odbornými výstupmi, prezentovanými v domácom 

prostredí, ale aj v zahraničí. Nezanedbateľná je súčasne kvalitatívna stránka výstupov, pričom 

niektoré tituly riešia problematiku v odbornej spisbe komplexne nespracovanú ( Uznesenie 

v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese, vedecké komentáre – Civilný sporový 

poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Občiansky zákonník, komentáre k Exekučnému 

poriadku a. i.). Za uvedené jej boli udelené aj ocenenia Pamätná medaila za 3. miesto 

v publikačnej činnosti zamestnancov Právnickej fakulty UK za rok 2018, prvá cena 

v Publikačnej súťaži BSA za rok 2015 s článkom: „1. január 2015 – medzník v preskúmavaní 

rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských veciach v exekučnom konaní?“. S rozsahom 

a kvalitou publikačnej činnosti úzko súvisí počet citácií,  400 citácií a ohlasov, ktoré vysoko 

prekračujú požadované kritériá pre inauguračné konanie a z ktorých v domácich publikáciách 

je to 296 a v zahraničných zdrojoch 91. Súčasťou publikačnej činnosti je aj participácia na 

tvorbe učebných pomôcok, ktoré majú nezastupiteľné miesto v zdrojoch podkladov pre 

študentov práva. 

Svoje poznatky a skúsenosti rozvíjala aj v rámci riešenia grantových úloh, pričom 

jeden z ukončených a veľmi pozitívne hodnotených grantov, kde v rámci projektu VEGA reg. 

Č. 1/07/03/17 , pod názvom projektu: Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti 

súdu o maloletých po rekodifikácií civilného procesu, ako členka (zástupkyňa vedúceho) 

riešiteľského kolektívu zúročila poznatky a skúsenosti pri aplikácii a interpretácii ustanovení 



upravujúcich procesný postup pri realizácii personálnej exekúcie, s dôrazom na zmeny 

právnej úpravy po rekodifikácii civilného procesu. Projekt bol hodnotený ako vysoko 

aktuálny, s jasne a reálne stanovenými cieľmi a vysokým prínosom. (Hodnotenie A, 91, 21).  

V druhom projekte VEGA reg. Č. 1/053/20 pod názvom Najlepší záujem dieťaťa ako 

hodnotové kritérium civilného práva, je vedúcou riešiteľského projektu a inagurnatka  na tejto 

pozícii významným spôsobom participovala pri analýze relevantnej rozhodovacej praxe 

vnútroštátnych súdov, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. 

Význam tohto projektu a výsledkov vedeckého bádania majú zásadný vplyv, a to aj  

interdisciplinárny, s dôrazom na kritérium najlepšieho záujmu dieťaťa a možnosti prijatia 

zovšeobecňujúcich záverov pre jeho čo najefektívnejšiu ochranu. T. č. členovia kolektívu pod 

vedením inaugurantky odovzdali rukopis monografie, ktorá je spracovaním výsledkov 

realizovaného výskumu v komplexnej podobe. Jej zásadný význam možno vnímať z dôvodu, 

že v slovenskej právnej vede absentuje ucelená publikácia, ktorá by sa zameriavala na 

problematiku najlepšieho záujmu dieťaťa, napriek tomu, že jeho posudzovanie je súčasťou 

každodennej činnosti viacerých právnických profesií, najmä sudcov. Vystupovala aj ako  

expert zaradený do projektu „Tracing Inherent Powers“ organizované Leiden University, 

Holandsko a podieľala sa na spracovaní recenzie a pripomienok k analytickej správe MS SR 

s názvom „Analýza dopadov na zmeny exekučného zákona“. 

K významným aktivitám inaugurantky patrí aj účasť na rekodifikačnom procese 

súkromného práva a Občianskeho zákonníka, ako aj členstvo v Rekodifikačnej komisie 

civilného procesu, pričom práce v tejto komisii boli práce  zavŕšené prijatím  troch nových 

procesných kódexov. Je členkou pracovnej skupiny v študijnom odbore 2. bezpečnostné vedy, 

v študijnom programe súdne inžinierstvo s účinnosťou od 01. septembra 2019 a keďže aktívne 

vykonáva aj advokátsku prax, je aj člen pracovnej skupiny pre súkromné právo SAK. 

 Všetky uvedené skúsenosti uchádzačka zúročila v širokej lektorskej činnosti najmä 

pre nakladateľstvo C. H. Beck a širokospektrálne zameranej prednáškovej činnosti pre 

odbornú právnickú obec v rôznych profesijných zaradeniach. 

Samostatný okruh jej skúmania, čo sa od kandidáta na vedecko-pedagogickú hodnosť 

profesora predpokladá, tvoria teoretické otázky predmetu občianskeho práva, a to s dôrazom 

na aktuálne a polemické otázky tak v rovine doktrinálnej, ako aj praktickej so zameraním na 

civilné právo procesné. Aj s ohľadom na pôsobenie doc. Alexandra Löwy v aplikačnej praxi 

v pozícii advokáta, dochádza v jej osobe k prepojeniu tak vítanému a potrebnému, spojenie 

teoretických a praktických znalostí a zručností, čo využíva nie iba vo  vedeckej práci ale aj 

v pedagogickej.  



Ako oponentovi mi prináleží vyjadriť sa aj k osobnostnej stránke inaugurantky, ktorú 

poznám z viacerých osobných odborných stretnutí, vystúpení na odborných fórach a tiež 

v rámci medzifakultnej spolupráce. Doc.  Löwy je mimoriadne cieľavedomá, usilovná 

a vyzretá osobnosť, ktorá na sebe intenzívne pracuje, jej meno je v odbornej právnickej obci 

dobre známe a jej výstupy vo všetkých formách a podobách sú hodnotené vysoko pozitívne. 

  

 

Záver: 

Doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. LLM..  je skúseným vysokoškolským 

pedagógom s potrebnou vedeckou erudíciou. Svojou pedagogickou prácou 

a vedeckovýskumnou činnosťou je známa doma i v zahraničí a preukazuje splnenie 

všetkých podmienok úspešného inauguračného konania. Mnohé  kritériá stanovené 

právnymi predpismi ako aj vnútornými predpismi Univerzity Komenského pre ískanie 

titulu profesor prekračuje.  

Na základe horeuvedených skutočností, ako oponent inauguračného spisu 

odporúčam, aby doc. JUDr. Alexandre Löwy, PhD. LLM.  po úspešnom absolvovaní 

inauguračnej prednášky a obhajoby,  vedecká rada Univerzity Komenského Právnickej 

fakulty  ako aj  Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave  súhlasila s udelením     

vedeckopedagogického titulu „profesor“ v odbore občianske právo. 

 

 

Košice 12.11.2021 

 

  

 

 

  

 

 

 


