ŽIVOTOPIS
Narodil som sa dňa 15.1.1951 v Piešťanoch. V rokoch :
-

1969 – 1974 som bol študentom Právnickej fakulty UK v Bratislave,

-

1974 – 1975 asistent v Ústave hospodárskeho práva v Bratislave,

-

1976 – doteraz odborný asistent, docent a profesor Katedry obchodného,
finančného a hospodárskeho práva. Od roku 1997 do roku 2011 som vykonával
funkciu vedúceho tejto katedry.

Pôsobím ako predseda odborovej komisie akreditovaného odboru „obchodné a
finančné právo“.
S účinnosťou od 1.2.2011 som bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Som predsedom Vedeckej rady Právnickej fakulty UK, členom Vedeckej rady
Univerzity Komenského v Bratislave, členom Vedeckej rady Právnickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe a Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Vo vedecko-výskumnej činnosti som v minulosti obhájil niekoľko výskumných úloh
z ktorých uvádzam:
-

Grant MŠ č.B1/991415/91- Obchodné právo – so zameraním na postavenie
obchodných spoločností, kde som bol vedúcim riešiteľského kolektívu.

-

Výskumná správa v rámci programu PHARE v spolupráci s právnickou firmou
Van Bael-Bellis, Brussels, 1995 z oblasti súťažného práva.

-

V rámci publikačnej činnosti som pracoval ako spoluautor učebníc a učebných
pomôcok z hospodárskeho a obchodného práva.

V súčasnosti som členom Slovenskej advokátskej komory SR. Pôsobím aj ako
predseda Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v
Bratislave a z tohto titulu som členom Európskej
arbitrážnej skupiny pri Medzinárodnom rozhodcovskom súde v Paríži.
Na požiadanie vykonávam expertíznu činnosť v obchodných veciach napr. pre
Výskumný ústav jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach, akciovú spoločnosť
Palma – Tumys, a.s. v Bratislave atď.
V rámci pedagogickej a vedeckej spolupráce dlhodobo spolupracujem
s právnickými fakultami v Slovenskej a Českej republike, v Novom Sade – Srbsko
a Katowice – Poľsko. Dlhodobé kontakty mám aj s Ústavom štátu a práva SAV, ako
aj Katedrou práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a ďalšími
pracoviskami.
Za vykonanú prácu som bol okrem iného ocenený Striebornou medailou
Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2011.
V Bratislave 26.05.2011
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

