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Príloha a: 

 

Profesijný životopis 
 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

 

 

Meno a 

priezvisko, 

rodné 

priezvisko, titul 

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

rodená Sedláková 

Dátum a miesto 

narodenia 

1980  

Vysokoškolské 

vzdelanie a 

ďalší 

akademický rast 

 

(2013) Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, habilitačné konanie 

(doc.), odbor Medzinárodné právo  

(2006) Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 

doktorandské štúdium (PhD.), odbor Ústavné právo  

(2006) Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, rigorózne 

konanie (JUDr.), odbor Ústavné právo  

(2006) Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

v Bratislave, rigorózne konanie (PhDr.), odbor Politológia 

(2001-2006) Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 

magisterské štúdium (Mgr.), odbor Právo 

(1998-2003) Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr.), odbor Politológiia 

Ďalšie 

vzdelávanie 

 

(2009) Diploma in Introduction to British and European Union Law 

 

Priebeh 

zamestnaní 

 2014 -    

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických 

vied  

Dekanka (+ od 03/2018 aj čiastočný úväzok na Právnickej fakulte, Ústav 

európskeho práva, školiteľka v št. programe Medzinárodné právo)  

 

2010 - 2014  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied  

Prodekana pre zahraničné vzťahy a legislatívu, fakultná koordinátorka 

programu Erasmus+ 

 

2006 -   Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied 

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov 

(odborná asistentka, od roku 2013 docentka, schválená 

školiteľka v št. programe Európske štúdiá a politiky 

a Verejná politika)  

 

2006 EUROIURIS – Európske právne centrum, o.z., výskum 

a konzultácie v oblasti európskeho práva  
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2006 – 2009  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

Katedra ústavného práva, odborný asistent: ústavné právo – 

výskum a vzdelávanie  
 

 

Priebeh 

pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/ 

predmety) 

2018 – súčasnosť  

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav 

európskeho práva  

VŠ učiteľ/docent: Základy medzinárodného práva a práva EÚ (Bc.), 

European Union Law I. (Bc.), European Union Law II. (Bc.), 

Metodológia vedeckého procesu (PhD.), Metodológia vzdelávacieho 

procesu (PhD.)  

 

2009 – súčasnosť      

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických 

vied, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (v anglickom 

jazyku) 

VŠ učiteľ/docent (od 1.5.2013):  

Bc. – Inštitúcie EÚ a ich fungovanie, Právo Európskej únie, 

Medzinárodné organizácie  

Mgr. – Zahraničná politika EÚ, Medzinárodné právo, Medzinárodná 

ochrana ľudských práv, Ochrana ľudských práv v EÚ 

PhD. – Organizácie a inštitúcie, Teórie medzinárodných vzťahov  

VŠ učiteľ/docent (Ústav verejnej politiky) 

Mgr. – Tvorba legislatívy vo verejnej politike (v SJ a EN jazyku), v ak. 

rokoch 2013/2014 – 2016/2017  

 

2013 - 2014  

Vysoká škola v Sládkovičove, Katedra ústavného práva  

VŠ učiteľ/odborný asistent (docent): Ústavné právo I., Ústavné právo II. 

Konanie pred ústavným súdom 

 

2008 – 2009  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta  

VŠ učiteľ/odborný asistent: Právo Európskej únie I a Právo Európskej 

únie II 

 

2006 – 2009   

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

ústavného práva 

VŠ učiteľ/odborný asistent: Ústavné právo I., Ústavné právo II., Teória 

a prax legislatívy, Ústavné garancie ľudských práv, Ústavné základy 

občianskej spoločnosti, Comparative Constitutional Law, Human Rights  

 

Odborné alebo 

umelecké 

zameranie 

Medzinárodné právo, Európske právo, Ľudské práva 

Publikačná 

činnosť vrátane 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
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rozsahu 

(autorské hárky) 

a kategórie 

evidencie (napr. 

AAB, podľa 

vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 

456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

(1) 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (10) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (5) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (8) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(17) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (7) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (17) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (2) 

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2) 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (2) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (3) 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (7) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (10) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (1) 

Ohlasy na 

vedeckú / 

umeleckú prácu  

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (5) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (13) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (31) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (1) 

 

Počet 

doktorandov: 

školených / 

ukončených 

2 (z toho 1 v odbore právo) 

8 (z toho 1 v odbore právo)  

 

Kontaktná 

adresa 

  

 

 

 


