
Univerzita v Terste 
Katedra sociálnych a politických vied  
Prof. Sara Tonolo  
 
 
Proces menovania profesorkou  
 
Na základe listu odoslaného z Univerzity Komenského v Bratislave, zo dňa 17. mája 2021, č. 
OVDS/25/2021, je mi potešením predložiť nasledovné hodnotenie oponentky. 
Lucia Mokrá je v súčasnosti docentkou medzinárodného práva na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Je dekankou na Fakulte sociálnych a ekonomických vied (od roku 2014 do 
súčasnosti).  
Lucia Mokrá je absolventkou politológie a práva. Titul „philosophiae doctor“ získala 
z ústavného práva a titul docent z medzinárodného práva a európskeho práva. V súčasnosti 
pôsobí ako dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
v Bratislave. Je spravodajkyňou medzivládneho výboru v programe UNESCO MOST a zároveň 
členkou TEPSA. Je národnou koordinátorkou programu RAUN pre Slovensko.  
 
Je autorkou množstva výskumných prác, článkov a publikácií. Je autorkou vo viacerých 
publikáciách pod vedením národných a medzinárodných editorov a autorkou viac ako 100 
článkov, esejí, kapitol v monografiách, zároveň hlavnou riešiteľkou medzinárodných 
výskumných tímov a projektov. Podieľa sa na viacerých výskumných projektoch zameraných 
na oblasť európskeho práva z inštitucionálneho pohľadu ako aj z pohľadu aplikačnej praxe. Jej 
hlavnými výskumnými oblasťami sú medzinárodného právo, európske právo, európske 
inštitúcie, ľudské práva a humanitárne právo.  
 
Aktívne sa podieľala a podieľa na výučbe na zahraničných univerzitách (Spojené kráľovstvo, 
Slovinsko, Poľsko, Česká republika a Taliansko) a má široké skúsenosti vrátane výučby 
v oblastiach: Ústavné právo I, Ústavné právo II, Teória a prax legislatívy, Ústavné garancie 
ľudských práv, Občianska spoločnosť, Porovnávacie ústavné právo a Ľudské práva. 
 
V súčasnosti sa v oblasti výskumu orientuje na oblasť medzinárodného práva, európskeho 
práva (inštitúcie, právny systém, procesné otázky), ľudských práv, medzinárodných 
organizácií, a to najmä v oblasti vzťahov medzi EÚ a medzinárodnými organizáciami, medzi EÚ 
a tretími krajinami. Veľmi dôkladne je v rámci jej výskum analyzované práve hodnotenie 
zlučiteľnosti/súladu národných pravidiel v oblasti ľudských práv (ako v prácach: Interná 
dimenzia ochrany ľudských práv v práve EÚ, Pozitívny záväzok SR v oblasti ľudských práv 
a boja proti rasovej diskriminácii, Európske hodnoty ako podmienka členstva v EÚ a ich 
následná implementácia, Náboženské hodnoty a postavenie základných zmlúv so Svätou 
stolicou v národnom práve).  
 
Na základe uvedeného mám za to, že životopis uchádzačky L. Mokrej preukazuje plnú 
schopnosť byť menovaná za profesorku medzinárodného práva.  
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