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Oponentský posudok 

 

 Na základe  dekrétu o vymenovaní za oponentku (č.j. OVDŠ 1032/2017 B 

II/2) zo dňa 08. 12. 2017, doručeného 08. 12. 2017,   som v stanovenej 

tridsaťdňovej lehote vypracovala  posudok  na  žiadosť  doc. JUDr. Mojmíra 

Mamojku, PhD. o vymenovanie za profesora v študijnom odbore 3.4.10 

obchodné a finančné právo  podľa ust. § 4 ods. 8 vyhlášky č. 6/2005 Z.z.  o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení. 

 

I. V zmysle platnej právnej úpravy žiadateľ k žiadosti priloží: 

 

a) profesijný životopis, 

b) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,  

c) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent  

d) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto 

činnosti (§ 75 ods. 5 zákona),  

e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, 

učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických 

projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a 

technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, 

umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a 

v zahraničí,  

f) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné 

texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch. 
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II. V nadväznosti na znenie „Kritérií Právnickej fakulty UK na  

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu“ 

účinných odo dňa 11.4.2016 (ďalej len „Kritériá“), uchádzač predložil 

nasledujúce podklady: 

a) Návrh najmenej 5 významných odborníkov zo zahraničia, ktorí posúdia 

kvalitatívnu stránku publikácií uchádzača v zmysle znenie čl.11 bod 1., 

„Kritérií“,  

b) Resumé najvýznamnejších vedeckých publikácií uchádzača v anglickom 

jazyku v zmysle čl. 11 bod 2. „Kritérií“ -  v 3 vyhotoveniach, 

c) Návrh členov inauguračnej komisie 

d) Návrh témy inauguračnej prednášky 

 

Posúdenie žiadosti: 

 

a) Z profesijného životopisu uchádzača vyplýva, že od ukončenia štúdia na  

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003 (s červeným 

diplomom a pochvalou dekana), pôsobí na  tejto fakulte, pôvodne na Katedre  

Obchodného, finančného a hospodárskeho práva (v súčasnosti na Katedre 

Obchodného práva a Hospodárskeho práva), a to v pozícii od asistenta, 

odborného asistenta po docenta. Okrem činnosti na tejto fakulte pôsobil v rokoch 

2005-2006 na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda, 

v rokoch 2006 – 2013 na Fakulte manažmentu UK v Bratislave, v rokoch 2006 – 

2013 na Fakulte  práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. 
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Akademická profilácia uchádzača je ťažiskovo zameraná na obchodné a finančné 

právo, pôsobenie v odborných orgánoch súvisiacich s akademickou činnosťou 

uchádzača je intenzívne (člen Rady Protimonopolného úradu SR - od roku 2015, 

podpredseda Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva – od roku 2015, člen 

Dozornej rady obchodnej spoločnosti Pozagas, a.s. – od roku 2012). 

Okrem toho je prorektorom pre vedu a zahraničné vzťahy na Akadémii 

Policajného zboru (od roku 2014) a členom Štátnej komisie  pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán (od roku 2015). 

 

      b) Uchádzač ukončil vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 27. mája 2003 (Mv 

000533). V roku 2004 bol prijatý na externé doktorandské štúdium, po jeho  

absolvovaní a obhájení dizertačnej práce na tému „Ekvivalent  práv a povinností 

spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným“ bola uchádzačovi, 

rozhodnutím Vedeckej rady Právnickej fakulty UK zo dňa 17. 10. 2007, udelená 

vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (číslo protokolu 2500) . 

 

c) Na základe návrhu predsedu habilitačnej komisie Prof. V. Babčáka, po  

úspešnej obhajobe habilitačnej práce s názvom „Ekvivalencia práv a povinností 

spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným“, ktorý bol schválený Vedeckou 

radou Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach  dňa 24. 11. 2009, rektor UPJŠ udelil 

uchádzačovi  vedecko-pedagogický titul docent dňa 1. 2. 2010 (dekrét č. 185). Na 

Právnickej fakulte UK v Bratislave pôsobí uchádzač na funkčnom mieste docenta 

od 1.6.2010. 
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d) prehľad pedagogickej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov 

Uchádzač má pedagogickú prax v trvaní takmer 8 rokov (ku dňu napísania 

posudku) od získania titulu docent v predmetoch z odboru.  Od roku 2003 

pedagogicky pôsobil vo výučbe predmetov Obchodné právo, Hospodárske právo. 

Na Právnickej fakulte UK v Bratislave dlhodobo (od a. r. 2013/2014) úspešne 

vedie  predštátnicový seminár z Obchodného práva a realizuje výberové 

prednášky hospodárskeho práva. Prednáškovú činnosť  z obchodného práva 

realizoval/realizuje  na Fakulte práva Janka Jesenského v Sládkovičove, na 

Katedre informačných systémov, Fakulty manažmentu UK v Bratislave, na 

Katedre humanitných vied, Fakulty masmediálnej komunikácie, UCM Trnava, na 

Bankovní Institut Praha a na  Akadémii Policajného zboru v Bratislave. 

Autorská produkcia v oblasti vysokoškolských učebníc a skrípt je  na 

požadovanej úrovni, s ohľadom na časové obdobie  pedagogického pôsobenia.  

Uchádzač sa podieľal ako spoluautor (v rozsahu 24%, celkový rozsah 298 ss.) na 

VŠ učebnici Základy obchodného práva (Akadémia policajného zboru, 2005), 

ako spoluautor (v rozsahu 49%, celkový rozsah 192 ss.) na VŠ učebnici  

Obchodné právo v systéme slovenského právneho poriadku   (Fakulta 

masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2006). Ako autor 

kapitoly Vymedzenie základných obchodnoprávnych pojmov (rozsah 19 ss.) vo 

VŠ učebnici  Základy teórie a praxe v obchodnom práve (Procom, Bratislava, 

2012), ako autor kapitoly Právo obchodných spoločností (rozsah 87ss.)  vo VŠ 

učebnici  Základy teórie  a praxe v obchodnom práve (Procom, Bratislava, 2012). 
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Pôsobenie uchádzača v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania sa realizuje 

prostredníctvom funkcie predsedu Odborovej komisie pre doktorandské štúdium 

v študijnom odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku na Akadémii Policajného 

zboru v Bratislave (od r. 2015), funkcie predsedu Odborovej komisie pre 

doktorandské štúdium v študijnom odbore 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne 

služby na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (od r. 2016), členstvom 

v odborovej komisii pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 3.4.10 

Obchodné a finančné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (od r. 2015), 

členstvom v odborovej komisii pre doktorandské štúdium v študijnom programe 

Záchranné služby na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva (od r. 2015) členstvom v odborovej komisii pre doktorandské 

štúdium pre študijný odbor obchodné a finančné právo na Právnickej fakulte 

UMB v Banskej Bystrici (od r. 2014), členstvom v spoločnej odborovej komisii 

pre študijný odbor obchodné a finančné právo na Fakulte práva JJ, Vysoká škola 

v Sládkovičove (2008 – 2014). 

     Pôsobenie  v doktorandskom štúdiu v pozícii školiteľa je aktívne. Na Fakulte 

práva JJ, Vysoká škola v Sládkovičove v priebehu roku 2014 úspešne ukončilo 

doktorandské štúdium pod vedením uchádzača 10 doktorandov, z toho traja 

slovenskí a siedmi zahraniční študenti. V súčasnosti školí 8 doktorandov, z toho 

jedného doktoranda na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v odbore 

3.4.10 obchodné a finančné právo, jedného doktoranda na Fakulte verejnej správy 

UPJŠ v Košiciach v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa, štyroch 

externých zahraničných doktorandov na Právnickej fakulte UK v Bratislave (na 
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základe rozhodnutia VR o zmene školiteľa zo dňa 10. 12. 2015),  jednej externej 

doktorandky a jedného interného doktoranda v študijnom odbore 3.4.10 

obchodné a finančné právo. Z uvedeného počtu aktuálne vedených doktorandov 

sú traja po dizertačnej skúške.  

Požiadavky na vedeckú školu sú vysoko prekročené. 

e) publikačná činnosť, prednášková činnosť, grantová činnosť 

Monografie, resp. štúdie charakteru vedeckej monografie -  uchádzač je autorom 

monografií vydaných zahraničnými vydavateľmi:  Penalties in the Corporate Law 

of the Slovak Republic. New York, IGLOBAL WRITER Inc., 2015, 111 strán,  

Lit. 23 zázn., Traditional Institutes of the Slovak Commercial Law throughout  

norm-setting changes.  Cracow, EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY, 

2015, 117 strán,  Lit. 37 zázn., Legislation governing the limited liability company 

in the Slovak Republic – current legal complexities  with a focus on pertinent  case 

law. Cracow, EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY, 2017, 133 strán,  

Lit. 23 zázn..  Uchádzač je autorom monografie: Ekvivalencia práv a povinností 

spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava, Veda, 2008, 204 

strán, ako aj štúdie s charakterom monografie Spoločnosť s ručením 

obmedzeným: §§105 – 153. IN: Obchodný zákonník. 1. zv. Veľký komentár. 

Žilina: Eurokódex, 2016, ss. 419 – 590. Uchádzač je spoluautorom (2%) štúdie 

Akciová spoločnosť. §§154 – 220g. IN: Obchodný zákonník. 1. zv. Veľký 

komentár. Žilina: Eurokódex, 2016, ss. 590 – 922 a spoluautorom (31%) 

Jednoduchá spoločnosť na akcie: §§ 220h - 220zl. IN: Obchodný zákonník. 1. zv. 

Veľký komentár. Žilina: Eurokódex, 2016, ss. 923 – 974. 
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V databáze Web of Sience má uchádzač registrovanú pôvodnú vedeckú  prácu 

ako spoluautor – prvý autor (50%): New methodology for crisis management 

RM/RA CRAMM and its legal frame. IN: Production management and 

engineering sciences. London Taylor &Francis group, 2016, ss. 185-189, Lit. 2 

zázn. (ESPM 2015: International conference on engineering science and 

production management, Tatranská Štrba, 16 . – 17. 4. 2015). V databáze Scopus 

má uchádzač registrovanú pôvodnú vedeckú prácu ako spoluautor – druhý autor 

(50%): Legal possibilities of the rescue forces during the emergency event. Lit: 5 

zázn.  IN: SGEM 2017, vol. 17: ecology and environmental protection – Sofia: 

STEF 92 Technology, 2017, ss. 605 – 612 (SGEM 2017: International 

multidisciplinary scientific Geoconference. 17th, Albena, 29. 6. – 5.7. 2017). 

Spolu uchádzač odpublikoval 2 vedecké práce registrované vo WoS a Scopuse, 

51 pôvodných vedeckých  prác uverejnených v domácich odborných časopisoch  

a recenzovaných zborníkoch, z toho 11 v zahraničnom časopise alebo 

zahraničnom recenzovanom zborníku. Z celkového počtu 83 ohlasov na 

publikačnú činnosť bolo 18 zahraničných. 

Požadované kritériá v oblasti publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú 

činnosť sú splnené, resp. prekročené.  
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Uchádzač sa zúčastnil na mnohých medzinárodných vedeckých konferenciách na 

Slovensku (25) i v zahraničí – Česká republika, Rumunsko (7+1). Zázemie 

vedeckej a odbornej činnosti má uchádzač vytvorené najmä v Českej republike, 

Poľsku, Rumunsku, v týchto krajinách patrí medzi akceptovaných  odborníkov 

v oblasti hospodárskeho, resp.  obchodného a finančného práva.  

Na Slovensku je uchádzač rovnako akceptovaným odborníkom, čo potvrdzuje aj 

skutočnosť, že je podpredsedom komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.  

Uchádzač  je  spoluriešiteľom  projektov podporených slovenskou grantovou 

agentúrou VEGA (2), zároveň je spoluriešiteľom projektu „Výstavba 

informačného systému, ktorý podporuje komunikáciu v polícii a iných zložkách 

podriadených Ministerstvu vnútra v aspekte internej bezpečnosti“ – vedúcim 

partnerom projektu spolufinancovaného  z prostriedkov Národného centra 

výskumu a vývoja je Vysoká škola policajná v Szczytne, členmi konzorcia sú 

zástupcovia  Wroclavskej univerzity, Vysokej školy spoločenských vied 

PEDAGOGIUM vo Varšave, Hlavnej školy hasičského záchranného zboru vo 

Varšave a obchodnej spoločnosti ALTA Sp. z o.o., zároveň je členom riadiaceho 

výboru projektu Európskej únie „Společně proti zločinu“ – projektová kooperácia 

medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom vnútra ČR zameraná na 

spoluprácu v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov v rámci kľúčovej 

akcie 2 – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania. 

Požadované kritérium je splnené, resp. prekročené. 
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f) najvýznamnejšie  vedecké a odborné práce uchádzača 

Predložený zoznam (ku dňu 30. 11. 2017) indikuje po stránke vecnej i územnej 

oblasti, v ktorých je uchádzač akceptovaným odborníkom. Cezhraničný presah 

vedeckej a odbornej činnosti uchádzača je zreteľný vo vzťahu k Českej republike, 

Poľsku, Rumunsku. Publikácie vydané v New Yorku, Londýne, resp. pobyty na 

univerzitách v Salzburgu a Pensylvánii,  naznačujú potenciálny prienik uchádzača 

do akademických kruhov  v týchto krajinách. 

 

Záver: 

Po vyhodnotení žiadosti uchádzača o vymenovanie  za profesora ako 

ustanovený oponent konštatujem, že uchádzač spĺňa  požadované kritériá. 

Doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. je v súčasnosti široko etablovaným 

odborníkom v odbore obchodné a finančné právo. 

 

 

V Bratislave, 07. 01. 2018                         Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
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