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Príloha č. 1 – profesijný životopis v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č. 6/2005 Z. z. 

(Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) 

 

 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul 
 

 
Doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

 
Dátum a miesto narodenia 
 

 
5. 3. 1980, Rimavská Sobota, Slovenská 
republika 
 

 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 
 

 
február 2010 
úspešné ukončenie habilitačného konania na 
Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a zisk titulu 
,,docent“ v študijnom odbore obchodné 
a finančné právo 
 
júl 2007 
obhajoba dizertačnej práce s názvom 
,,Ekvivalencia práv a povinností spoločníka 
v spoločnosti s ručením obmedzeným“ a zisk 
vedecko-pedagogického titulu ,,PhD“. 
 
marec 2004 
obhajoba rigoróznej práce s názvom ,,Založenie 
a vznik kapitálových obchodných spoločností“ 
a zisk akademického titulu ,,JUDr“. 
 
1998 – 2003 
Právnická fakulta UK v Bratislave skončená 
s červeným diplomom a pochvalou dekana 
s priemerom známok pod 1,1 a zisk titulu 
,,Mgr“. 
 

 
Ďalšie vzdelávanie 
 

 
 

 
Priebeh zamestnaní 
 

 
2015 – súčasnosť 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
(člen Rady Protimonopolného úradu) 
 
2015 – súčasnosť 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
(člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán) 
 
2015 – súčasnosť 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
(podpredseda Komisie pre rekodifikáciu 
súkromného práva) 
 
2014 – súčasnosť  
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
(prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy) 
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2012 – súčasnosť 
člen Dozornej rady obchodnej spoločnosti 
Pozagas, a. s. 
 
2006 – 2013 
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy 
v Sládkovičove 
 
2006 – 2013 
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského 
v Bratislave 
 
2005 – 2006 
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity 
Cyrila a Metoda 
 
2003 – súčasnosť 
Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave 
 

 
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 
 

 
2003 – súčasnosť 
Právnická fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave 
Katedra obchodného práva a hospodárskeho 
práva 
pedagogická činnosť: vedenie prednášok, 
seminárov a hodnotenie študentov vrátane 
skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov (od roku 2015), vedenie a 
oponovanie záverečných prác 
(predmety Obchodné právo I, Obchodné právo 
II, Hospodárske právo, Predštátnicový seminár 
z obchodného práva) 
 
2005-2006 
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity 
Cyrila a Metoda 
Katedra Práva a humanitných vied 
pedagogická činnosť: vedenie prednášok, 
seminárov a hodnotenie študentov, tvorba 
študijných materiálov 
(predmety Obchodné právo, Finančné právo) 
 
2006 – 2014 
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského 
v Bratislave 
Katedra informačných systémov 
pedagogická činnosť: vedenie prednášok, 
hodnotenie študentov 
(predmety Obchodné právo I a Obchodné právo 
II) 
 
2006 – 2013 
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy 
v Sládkovičove 
Katedra obchodného, hospodárskeho 
a finančného práva 
pedagogická činnosť: vedenie prednášok, 
seminárov a hodnotenie študentov vrátane 
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skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných 
prác, tvorba študijných materiálov 
(Predmety Obchodné právo I, Obchodné právo 
II, Obchodné právo III, Obchodné právo IV, 
Hospodárske právo, Právo cenných papierov, 
Zmenkové právo, Vybrané rozhodnutia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti 
obchodného práva) 
 
2014 – súčasnosť  
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
Katedra súkromnoprávnych vied 
pedagogická činnosť: vedenie prednášok, 
seminárov a hodnotenie študentov vrátane 
skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných 
prác, tvorba študijných materiálov 
(Predmety Obchodné právo I, Obchodné právo 
II) 
 
 
Ostatné pedagogické a prednáškové činnosti: 
 
2006 - 2013 
prednášková činnosť pre Slovenskú komoru 
daňových poradcov v rámci právnej úpravy 
Občianskeho zákonníka,  Obchodného zákonníka 
a Živnostenského zákona 
 
2009 – 2010 
Prednášková činnosť pre Slovenskú advokátsku 
komoru (na tzv. koncipientských a advokátskych 
seminároch) v oblasti obchodného práva 
 
 
 

 
Odborné alebo umelecké zameranie 
 

 
študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné 
právo 
 

 
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

 

 
Celkový počet publikačných výstupov: 85 
 
Celkový počet autorských hárkov: cca 110 
 
Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (AAA): 2 
 
Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (AAB): 1 
 
Vedecké práce v zmysle vyhlášky MŠ SR 
456/2002 Z. z. o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri 
evidencie umeleckej činnosti (ACB, ADE, ADF, 
AEC, AED, AFC, AFD): 54 
 
Správy o vyriešených vedeckovýskumných 
úlohách (AGI): 2 
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Kapitoly v odborných knihách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách (BBA): 7 
 
Skriptá a učebné texty (BCI): 1 
 
Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch 
(BCK): 1 
 
Odborné práce (BDF, BEF): 11   
  
Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI): 2 
 
Prehľadové práce, odborné práce, preklady 
noriem; odborné preklady v časopisoch, 
zborníkoch (EDJ): 4 
 
Pozn.: 
Komplexná publikačná činnosť uchádzača je 
uvedená v prílohe č. s názvom ,,doc. JUDr. 
Mojmír Mamojka, PhD.  – publikačná činnosť 
a vedecko-pedagogická charakteristika 2004-
2016“ 

 
 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

 

 

Celkový počet ohlasov: cca 75 

Domáce ohlasy: cca 60 

Zahraničné ohlasy: cca 15 

 
 
Počet doktorandov: školených 
ukončených 

 

 
Počet ukončených doktorandov: 10 
 
Počet doktorandov po dizertačnej skúške: 2 
 
Počet ostatných aktuálne školených 
doktorandov: 6 

 
 
Kontaktná adresa 

 
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD. 
Lúčna 5, Veľký Biel, 900 24 
Slovenská republika 

 

  

 

 

V Bratislave, dňa 14. apríla 2016                           doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=20070408125655102848&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=21&scant1=mamojka&scanu1=1003&u1=21&t1=BBA%20Kapitoly%20v%20odborn%c3%bdch%20knih%c3%a1ch%20vydan%c3%a9%20v%20zahrani%c4%8dn%c3%bdch%20vydavate%c4%bestv%c3%a1ch&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=20070408125655102848&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=21&scant1=mamojka&scanu1=1003&u1=21&t1=BBA%20Kapitoly%20v%20odborn%c3%bdch%20knih%c3%a1ch%20vydan%c3%a9%20v%20zahrani%c4%8dn%c3%bdch%20vydavate%c4%bestv%c3%a1ch&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon?host=edo.uniba.sk%209909%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=20070408125655102848&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=21&scant1=mamojka&scanu1=1003&u1=21&t1=BBA%20Kapitoly%20v%20odborn%c3%bdch%20knih%c3%a1ch%20vydan%c3%a9%20v%20zahrani%c4%8dn%c3%bdch%20vydavate%c4%bestv%c3%a1ch&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1

