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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia inauguračnej komisie vo veci vymenúvacieho konania za profesora  

 doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD., konanej dňa  10.9.2021 o 9.00 hod.,   
ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams  

 
- preskúmanie splnenia kritérií platných na PraF UK v Bratislave   

pre vymenúvacie konanie 
 

 
Zasadnutie inauguračnej komisie sa konalo v zmysle ustanovení zákona č.131/2002 Z.  

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, 
ďalej v súlade s Vnútorným predpisom UK v Bratislave č. 7/2014 (Úplné znenie vnútorného 
predpisu č. 16/2013 „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 
konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“, ktorý bol schválený Vedeckou 
radou Univerzity Komenského v Bratislave). 
 

Členov inauguračnej komisie a oponentov, na základe uznesenia Vedeckej rady  
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 13. 5. 2021 vymenoval 
predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD., ako inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní za profesorku doc. 
JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., v študijnom odbore medzinárodné právo (odbor 
habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.): 
 
Predseda: 
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR  
 
Členovia: 
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA  
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, SR  
 
prof. Alessandra Zanobetti PhD. 
Pracovisko: Alma Mater Studiorum, Bologna, Taliansko  
 
prof. Janja Hojnik, PhD.  
Pracovisko: University of Maribor, Faculty of Law, Slovinsko        
     
Oponenti: 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
 
Prof. Sara Tonolo, PhD.  
Pracovisko: Universitá Trieste, Taliansko  
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Professor Dr.habil. Dr.h.c.mult. Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE 
Pracovisko: University of Heidelberg, Facutly of Law  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 13.5.2021 
schválila aj tému inauguračnej prednášky s názvom: „Pozitívny záväzok SR voči 
medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných 
kvázi-súdnych a súdnych orgánov “. 

 
Programom tohto zasadnutia inauguračnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej 

ukladá vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014, a to:  
  

1.) Preskúmanie splnenia kritérií platných na Právnickej fakulte UK v Bratislave pre 
vymenúvacie konanie (čl. 13 ods. 2). 

2.) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za profesora 
(čl. 20 ods.1). 

 
K bodu 1)  
 

Inauguračná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií vymenúvacieho konania 
vychádzala z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 
„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 
v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.04. 2014 a 

-  z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej 
rade PraF UK v Bratislave dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť dňom ich schválenia 
vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť 
dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 
Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK v Bratislave na získanie titulu 
profesor:  
 

a)  Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 
 

Podľa čl. 6 kritérií fakulty – Pedagogická prax – sa vyžaduje, aby uchádzač o získanie 
vedecko-pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobil v zmysle zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov v rozsahu 50 % normatívom daného času 
kontaktnej výučby najmenej tri roky od získania titulu docent v študijnom odbore právo, alebo 
v príbuznom študijnom odbore. 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesor musí preukázať, že mal pravidelné 
prednášky, semináre (cvičenia), viedol záverečné práce, školí doktorandov a je autorom 
študijnej literatúry (podľa čl. 7 ods. c)).  
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Z inauguračného spisu je preukázané, že uchádzačka pôsobila na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte od 15.10.2003 do 31.01.2006 v pracovnej pozícii 
výskumný pracovník, od 01.02.2007 do 30.06.2009 v pracovnej pozícii odborný asistent. 

Od  01.03.2018 do 28.2.2021 uchádzačka pôsobila na funkčnom mieste docent v rozsahu 
50% ustanoveného týždenného pracovného času. Od 01.03.2021 do súčasnosti pôsobí ako 
výskumný pracovník v rozsahu 14,26 % ustanoveného týždenného pracovného času. 

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo jej 
bol udelený s účinnosťou od 15.11.2013. Počas celej tejto doby kontinuálne zabezpečovala 
alebo naďalej zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov: 
 
V letnom semestri akademického roka 2017/2018:  
Bakalársky študijný program právo v študijnom odbore právo: 

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - prednáška/seminár 
 
V zimnom semestri akademického roka 2018/2019:  
Magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo (v anglickom jazyku) 

Európske právo I. (v anglickom jazyku) – prednáška/seminár  
Doktorandský študijný program trestné právo v študijnom odbore trestné. právo (v anglickom 
jazyku) 

Methodology of pedagogical process at law faculties  
Methodology of science  

Doktorandský študijný program pracovné právo v študijnom odbore pracovné právo  
Metodológia vedy  
Základy a aplikácia právnického vzdelávania – metodika pedagogického procesu  

 
V letnom semestri akademického roka 2018/2019:  
Bakalársky študijný program právo v študijnom odbore právo: 

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva - prednáška/seminár 
Magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo (v anglickom jazyku) 

Európske právo II. - prednáška/seminár  
 
V zimnom semestri akademického roka 2019/2020:  
Magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo (v anglickom jazyku) 

Európske právo I. (v anglickom jazyku) – prednáška/seminár  
 
Doktorandský študijný program  

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách (externé štúdium, denné 
štúdium) 

 
V letnom semestri akademického roka 2019/2020:  
Bakalársky študijný program právo v študijnom odbore právo: 

Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva  
Magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo (v anglickom jazyku) 

Európske právo II. - prednáška/seminár  
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V zimnom semestri akademického roka 2020/2021:  
Magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo (v anglickom jazyku) 

Európske právo I. (v anglickom jazyku) - prednáška/seminár 
Doktorandské študijné programy  

Metodika pedagogického procesu na právnických fakultách (externé štúdium, denné 
štúdium) 

 
Uchádzačka viedla a oponovala bakalárske a diplomové práce z oblasti 

medzinárodného a európskeho práva a medzinárodných. vzťahov, pričom na Právnickej fakulte 
UK v Bratislave viedla 21 bakalárskych záverečných prác, 17 diplomových obhájených prác, 
pričom ide o údaje vyplývajúce od ich evidencie v systéme AIS.2. Okrem toho v oblasti 
medzinárodného práva, v študijnom programe Európske štúdiá na FSEV UK viedla 78 
bakalárskych prác a 122 diplomových prác s témami z oblasti medzinárodného práva 
a európskeho práva.  
 

Na základe uvedených skutočností, prehľadu pedagogickej činnosti a ostatného 
spisového materiálu týkajúceho sa pedagogickej praxe uchádzačky možno konštatovať, že 
uchádzačka spĺňa požadované kritérium. Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu 
docent medzinárodné právo jej  bol udelený s účinnosťou od 15.11.2013. V pedagogickej 
činnosti v predmetoch týkajúcich sa odboru medzinárodné právo (s dôrazom na medzinárodné 
právo verejné a európske právo) pokračuje ku dňu podania žiadosti viac ako 15 rokov, z toho 
4,5 rokov po získaní titulu docent na funkčnom mieste docenta, pričom v potvrdeniach je 
uvedený podrobný výkon kontinuálnej pedagogickej činnosti za ostatné 3 roky na Právnickej 
fakulte UK.  

 
Hodnotiaci záver: uchádzačka splnila v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

profesor podľa čl. 6 – Pedagogická prax „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v požiadavke na 
pedagogickú prax. 

 
b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 
Podľa čl. 7 citovaných kritérií – Publikačná činnosť – je predpísané:  
– autorstvo 

jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej v domácom 
alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore; 

–  autorstvo  
buď štyridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 
(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v recenzovaných nekonferenčných 
zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných konferenčných zborníkoch 
(kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť uverejnených v zahraničných 
časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj kapitoly vo vedeckých 
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monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká monografia, okrem vedeckej 
monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje za jednu pôvodnú vedeckú prácu, 
alebo jednej pôvodnej vedeckej práce uverejnenej v karentovanom časopise alebo dvoch 
vedeckých   prác v zahraničných  alebo domácich časopisoch   registrovaných   v   databázach    
Web   of   Science alebo  SCOPUS a tridsiatich piatich pôvodných vedeckých prác 
uverejnených v periodikách (kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) v 
recenzovaných nekonferenčných zborníkoch (kategória EPC: AEC, AED) a v recenzovaných 
konferenčných zborníkoch (kategória EPC: AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej päť 
uverejnených v zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa 
považujú aj kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá 
vedecká monografia, okrem vedeckej monografie, na splnenie čl. 7 písm. a) sa považuje 
za jednu pôvodnú vedeckú prácu;  

–  autorstvo 
aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo dvoch skrípt  alebo   
učebných   textov   (kategória   EPC:   BCI,   BCK).   Súhrnný   rozsah   strán v publikačných 
kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, ACB), kapitoly vo 
vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá alebo učebné texty, 
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) je minimálne 10 AH. 

 
V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými 

autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. Jeden evidovaný 
publikačný výstup uchádzača sa môže započítať iba na splnenie jednej z požiadaviek 
uvedených v predchádzajúcich bodoch. 

 
Z výstupov publikačnej činnosti požadovaných podľa tohto článku sa na získanie titulu 

profesor vyžaduje autorstvo troch vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov 
A Akreditačnej komisie. 

 
 Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplynul celkový počet evidovaných 

záznamov 143 (štatistika kategórií), pričom predložených bolo do inauguračného konania iba 
138. Ide o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti: 

 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 138): 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (4), bez AAB04 
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 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 (12) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (8) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (20), bez AED01-
AED03 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (9) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19), bez AFD02 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 
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BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BDE Odborné práce v ostatných 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) (7) 
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 ...) (12) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 
 
Uchádzačka sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na osobitnú oblasť medzinárodného 

práva – oblasť ochrany ľudských práv, a to tak v medzinárodnom, ako aj európskom práve. 
Podieľala sa na vytvorení priestoru pre diskusiu o aktuálnych témach ochrany ľudských práv 
v medzinárodnom práve a v európskom práve, ale aj buduje ďalší výskumný potenciál mladej 
generácie právnikov a výskumníkov v agende ľudských práv na Slovensku. Takéto zameranie 
má vplyv aj na jej podieľanie sa na vedecko-výskumných, najmä zahraničných projektoch, 
ktoré slúžia ako východiská pre legislatívnu úpravu alebo prípravu strategických materiálov 
v oblasti ľudských práv. Princíp ochrany ľudských práv najmä vo vzťahu k právu na vzdelanie 
aktívne v rámci viacúrovňového systému prezentovala aj počas práce na zákonoch v oblasti 
VŠ. Inauguračná komisia preskúmala publikačnú činnosť uchádzačky z hľadiska jej 
príslušnosti k odboru medzinárodné právo a konštatuje nasledovné:  

 
I. Kritériá PraF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu profesor vyžadujú najmenej 1 vedeckú monografiu. Uchádzačka publikovala 5 vedeckých 
monografií a 1 kapitolu vo vedeckej monografii z oblasti medzinárodného práva (AAA01, 
AAB01, AAB02, AAB04, AAB05, ABB01), pričom tieto vedecké monografie obsahovali  
vedecké poznatky dôležité pre oblasť medzinárodného práva alebo európskeho práva. Zo 
zoznamu bola vyradená publikácia AAB04, nakoľko nebola z oblasti práva; zo zoznamu 
publikácií boli vyradené aj súvisiace citácie. Tieto neboli súčasťou príloh predložených 
k žiadosti o vymenúvacie konanie a neboli predložené ani VR PraF UK:  
 
AAB04 Lysý, Jozef [UKOPDEOV] (31,3%) - Krno, Svetozár (22,7%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (36%) - 

Ottová, Eva (10%): Občianska spoločnosť. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 168 s. 
Lit. 94 zázn. 
ISBN 978-80-7160-249-1 
Ohlasy (3): 
[o4] 2008 Fridrich, Branislav: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita 
Komenského, VO PraF, 2008, S. 500 
[o4] 2010 Tencerová, V.: Why preservation of the Visegrad Group in the European Union matters. In: 
IESIR Working Papers, No. 2, 2010, s. 49 
[o4] 2011 Leška, D.: Formovanie politického systému na Slovensku po roku 1989. Bratislava : Infopress, 
2011, S. 207 

 
 
II. Na základe výstupu publikačnej činnosti možno identifikovať pre účely inauguračného 
konania  85 pôvodných vedeckých prác (ADE01-ADE12 (12), ADF01-ADF04 (4), ADM01-
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ADM08 (8), AEC01-AEC13 (13), AED04-AED23 (20), AFC01-AFC09 (9), AFD01, AFD03-
AFD20 (19), z toho 42 zahraničných (ADE01-ADE12 (12), ADM01-ADM08 (8), AEC01-
AEC13 (13), AFC01-AFC09 (9)).  
Zo zoznamu boli vyradené nasledovné publikácie, nakoľko neboli z oblasti práva; zo zoznamu 
publikácií boli vyradené aj súvisiace citácie. Tieto neboli súčasťou príloh predložených 
k žiadosti o vymenúvacie konanie a neboli predložené ani VR PraF UK:  
 
AED01 Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Lobing ako súčasť občianskej spoločnosti v tranzitných štátoch 

Lit. 23 zázn. 
In: Politický vývoj v štátoch Višegrádskej štvorky, zv. 1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - 
S. 158-166. - ISBN 80-8050-759-7 

 
AED02 Hrvolová, Martina (50%) - Mokrá, Lucia [UKOFSES] (50%): Občianska participácia v kontexte 

európskych súvislostí 
Lit. 13 zázn. 
In: Štáty Višegrádskej štvorky po vstupe do Európskej únie, Zv. 2. - Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa, 2006. - S. 39-48. - ISBN 80-8050-911-5 

 
AED03 Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Európska dimenzia existencie občianskej spoločnosti 

Lit. 7 zázn. 
In: Európske občianstvo a národná identita. - Prešov : SLOVACONTACT, 2006. - S. 113-117. - ISBN 80-
88876-16-8 

 
AFD02 Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%) : Občianska spoločnosť v historickom kontexte a európskej 

perspektíve 
Lit. 15 zázn. 
In: Formovanie európskej občianskej spoločnosti. - Prešov : Prešovská univerzita, 2005. - S. 29-39. - ISBN 
80-8068-335-2 
[Formovanie európskej občianskej spoločnosti : vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou. Prešov, 7.-
8.10.2004] 

 

III. Inaugurantka je autorkou 5 vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov: ACC01, 
ACD01, BCI01, BCI02, BCI03; súhrnný  rozsah   strán v publikačných kategóriách 
(vysokoškolské učebnice, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach skriptá alebo učebné 
texty, kapitoly v učebniciach a učebných textoch) je 13,05 AH. 

IV. Inaugurantka je autorkou deviatich vedeckých publikácií kategórie atribútu výstupov 
A Akreditačnej komisie (AAA01, ADM01 – ADM08). Jedným z výstupov je monografia 
v medzinárodnom vydavateľstve v anglickom jazyku a ďalších 8 publikácií je indexovaných 
v medzinárodných vedeckých databázach. 
 
Z uvedených publikácií osobitne vysoko hodnotí inauguračné komisia publikácie, ktoré autorka 
publikovala v medzinárodných impaktovaných časopisoch a ako zahraničné vedecké 
monografie či kapitoly v zahraničných monografiách vydané v renomovaných 
vydavateľstvách, kde je hlavnou autorkou alebo je jej prínos k rozvoju medzinárodného práva 
na významnej úrovni, a to konkrétne:  
 
AAA01 Mokrá, Lucia (100%) : Internal dimension of human rights law in the EU. - 1. vyd. - 
Praha : C.H. Beck, 2021. - 194 s. [print] ISBN 978-80-7400-830-6 
Monografia v anglickom jazyku prepája koncept aplikácie ochrany ľudských práv ako 
základného princípu práva EÚ s rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora EÚ ako „motora“ 
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prehlbovania integrácie v oblasti právnej úpravy ochrany ľudských práv. Z pohľadu 
akademického výskumu ako aj aplikačnej praxe ide o jedinečné dielo.  
 
ADM02 Mokrá, Lucia  (100%) : Slovak constitutional court: citizenship law in the European 
context: judgment of 24 October 2012, No PL ÚS 11/2012. In: ICL Journal : Vienna Journal 
on International Constitutional Law. - Vol. 9, No. 3 (2015), s. 457-462. - ISSN 2306-3734. 
Registrované v: wos 
Článok obsahuje analýzu postavenia Ústavného súdu SR v rámci konania o súlade právnych 
predpisov a plnení pozitívneho záväzku v oblasti ochrany ľudských práv, s konkrétnym 
zameraním na skúmanie ústavného súladu  novely zákona o štátnom občianstve z roku 2010 
s Európskym dohovorom o občianstve.  
 
ADM03 Mokrá, Lucia (100%) : Free movement of persons and current migration challenges in 
the EU's framework. In: European Journal of Transformation Studies [elektronický zdroj]. - 
Vol. 4, No. 2 (2016), s. 73-79 [online]. - ISSN 2298-0997. Registrované v: wos 
Predložený článok sa zaoberá otázkou voľného pohybu osôb ako základného piliera vnútorného 
trhu EÚ, v nadväznosti na tzv. migračnú vlnu z rokov 2014 a 2015. Hypotéza, že EÚ svojou 
legislatívou v oblasti centralizovanej regulácie migrácie ako aj pobytu a pohybu prispieva 
k riešeniu otázky zvýšenej migrácie v členských štátoch, nebola potvrdená.  
 
ABD01 Mokrá, Lucia [UKOFSES] (100%): Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným 
ľudsko-právnym zmluvám. In: Právna ochrana základných práv a slobôd v národnom štáte a 
medzinárodnom priestore. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici - Belianum, 2018. - S. 79-168. - ISBN 978-80-557-1502-5 
Kapitola v monografii analyzuje vzťah Slovenskej republiky k medzinárodným ľudsko-
právnym zmluvám v rámci OSN, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Publikácia obsahuje 
hĺbkovú analýzu a hodnotenie plnenia záväzkov za obdobie od roku 1993 do roku 2018. Ide 
o prvú publikáciu, ktorá komplexne pokrýva ľudsko-právne dohovory OSN a hodnotí 
ne/plnenie pozitívneho záväzku za celé obdobie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, 
s formuláciou odporúčaní pre právnu prax.  
 
ACC01 Mokrá, Lucia (100%) : Convergence and divergence of international law in Slovak 
judicial system. In: Common law and civil law today: convergence and divergence. - Malaga : 
Vernon Press, 2019. - S. 465-485 [1,43 AH]. - ISBN 978-1-62273-744-4 
Článok bol publikovaný vo významnom zahraničnom vydavateľstve (Vernon Press), v právnej 
sekcii (Séria v Práve). Vzťah slovenského práva a medzinárodného práva je analyzovaný na 
základe existujúcej ústavnej úprave postavenia medzinárodných ľudsko-právnych zmlúv, keď 
samotná ústava rozlišuje viaceré typy medzinárodných zmlúv. Ďalšie špecifické postavenie má 
Charta základných práv EÚ, ktorá je  považovaná za medzinárodnú ľudsko-právnu zmluvu.  
 
ADM04 Mokrá, Lucia (100%) : Pre-accession programmes as example of EU influence to 
enlargement and new member states development: Case study Slovakia. In: Journal of 
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European Integration History. - Vol. 23, No. 2 (2017), s. 281-293. - ISSN 0947-9511. 
Registrované v: scopus, SJR (SCOPUS) 2017=0,236,  SNIP (SCOPUS) 2017=0,451 
V článku autorka využíva kvantitatívnu analýzu, inovatívnu pre oblasť práva, na posúdenie 
vplyvu predvstupových programov pre plnenie kritérií demokracie a právneho štátu v rámci 
prístupového procesu SR do EÚ, so zameraním na hodnotenie justičného systému.  
 
ADM05 Mokrá, Lucia (50%) - Janková, Kristína [UKOFSES] (50%): Cooperation perspective 
in building a human security environment - the role of international organisations and 
cooperation of Visegrad four. In: European Journal of Transformation Studies. - Roč. 6, č. 2 
(2018), s. 55-72. - ISSN (online) 2298-0997. Registrované v: wos 
V publikácii autorka v spolupráci analyzuje aplikáciu konceptu ľudskej bezpečnosti, založenej 
na princípe ľudských práv, a to z pohľadu pôsobenia medzinárodných organizácií na príklade 
krajín Višehrádskej spolupráce. Predstavuje tak nový pohľad do aplikovania princípu ľudských 
práv v agende regionálnych i medzinárodných organizácií.  
 
ADM06 Blažo, Ondrej   (33.334%) - Kováčiková, Hana   (33.333%) - Mokrá, Lucia   
(33.333%): European environmental policy and public procurement - connected or 
disconnected? In: International and Comparative Law Review. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 239-
265. - ISSN (print) 1213-8770- Registrované v: scopus 
Článok obsahuje analýzu uplatňovania princípov európskej environmentálnej politiky 
v koncepte verejného obstarávania. Autorkin prínos spočíval v analýze možnosti vytvorenia 
obdobného konceptu ako v oblasti ľudských práv (doložky ľudských práv k obchodným 
zmluvám EÚ) v ďalších politikách EÚ.  
 
ADM07 Mokrá, Lucia   (34%) - Juchniewicz, Piotr  (33%) - Modrzejewski, Arkadiusz (33%): 
Rule of law in Poland - integration or fragmentation of common values? [elektronický 
dokument]- In: European Journal of Transformation Studies [elektronický dokument]. - Roč. 
7, č. 2 (2019), s. 177-188 [online]. - ISSN (online) 2298-0997. Registrované v: wos 
Článok obsahuje analýzu uplatňovania princípu právneho štátu, ktorý spolu s ochranou 
ľudských práv a demokracie patrí k základným hodnotám EÚ. Prijímaná legislatíva v Poľsku 
ako členskom štáte EÚ je predmetom viacerých súdnych konaní na európskej úrovni 
a predložená analýza, hodnotenie a závery predstavujú hodnotný príspevok do diskusie 
k transparentnému aplikovaniu v praxi. 
 
ADM08 Mokrá, Lucia   (50%) - Fridrich, Branislav (50%): Religious values and the position 
of the basic treaty with the holy see in national law. In: European Journal of Science and 
Theology. - Roč. 16, č. 6 (2020), s. 51-62. - ISSN (online) 1842-8517. Registrované v: scopus. 
Registrované v: wos. Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2019=0,35, SNIP (SCOPUS) 
2019=0,697 Kvartil Q: scimago-sjr -- Q1  
Článok v spoluautorstve analyzuje medzinárodné zmluvy, ktoré SR podpísala s Vatikánom, 
a to s ohľadom na dopad na právny poriadok krajiny, ako aj potrebu ďalšieho prípadného 
rozpracovania medzinárodných záväzkov v rámci platných právnych limitov v SR. Osobitný 
pohľad analýzy je zameraný na vzťah či prípadný konflikt s inými medzinárodnými zmluvami, 
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ktoré SR ratifikovala. Autorka v rámci prípravy článku zbierala originálne dáta osobne vo 
Vatikánskej knižnici.  
 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že uchádzačka splnila a prekročila 
predmetné kritériá podľa čl. 7 – Publikačná činnosť. 
 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 
 

Podľa čl. 8 kritérií fakulty, minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) 
publikačnej činnosti uchádzača je tridsaťpäť citácií (z toho päť zahraničných citácií) 
vedeckých, pedagogických a odborných publikácií uchádzača. Nemôže ísť o autocitácie. 

 
Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Akademická knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných  
spolu 68 ohlasov, z toho 67 citácií (34 citácií v  zahraničných publikáciách, a 33 citácií v 
domácich publikáciách) a 1 recenziu (v domácich publikáciách 1). 
 

Uchádzačka tým splnila požiadavku podľa čl. 8 na ohlasy (citácie a recenzie) 
publikačnej činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK. 
 

d) Vedecká škola  
 

V zmysle čl. 9 kritérií fakulty, uchádzač by mal vychovať minimálne jedného 
doktoranda, ktorému bol udelený titul PhD. (CSc.). Zároveň uchádzač školí aspoň jedného 
doktoranda v danom alebo príbuznom odbore, ktorý má vykonanú dizertačnú skúšku. 
 

Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzačka vychovala 2 doktorandov (Mgr. Ján 
Kováčik, Mgr. Viktória Marková), ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium s udeleným 
titulom (PhD.), okrem toho pripravuje ďalšiu doktorandku (Mgr. Stela Kovaľová), ktorá 
vykonala dizertačnú skúšku. V témach súvisiacich s odborom medzinárodné právo (najmä 
ľudské práva a európske právo) vychovala ďalších 7 doktorov v študijnom programe Európske 
štúdiá a politiky.  

 
Aspekty výskumnej činnosti v oblasti medzinárodného práva, európskeho práva 

a právnej ochrany ľudských práv reflektuje uchádzačka aj vo svojej vedeckej škole, keď vedie 
výskumné projekty doktorandov zamerané na rôzne úrovne (medzinárodná, európska) ako aj 
rôzne aspekty právnej ochrany ľudských práv (humanitárne právo, právo životného prostredia 
a ľudské práva v medzinárodnom práve, európska ochrana ľudských práv, vesmírne právo 
a ľudské práva). Komplexný prístup k skúmaniu problematiky ľudských práv kvalifikoval 
uchádzačku do rôznych národných expertných pozícií (expertka pre Úrad splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity, kde v rokoch 2019-2021 hodnotí napĺňanie pozitívneho záväzku SR 
vo vzťahu k menšinám v oblasti antidiskriminačnej legislatívy) ale aj medzinárodných 
expertných pozícií (zástupkyňa SR v UNESCO výbore MOST) či vedeniu výskumných tímov 
alebo participovaní so svojimi doktorandami na výskumných projektoch (Jean Monet Chair, 
Jean Monnet Centre of Excellence, Horizon2020: Differentiated Integration).  
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Uchádzačka tým splnila a prekročila požiadavku stanovenú v čl. 9 kritérií fakulty – 
Vedecká škola. 
 

e) Riešenie grantových úloh 
 

V zmysle čl. 10 kritérií fakulty, uchádzač bol alebo je riešiteľom alebo spoluriešiteľom 
minimálne 

a) dvoch ukončených grantových úloh alebo  
b) jednej ukončenej grantovej úlohy a jednej prebiehajúcej grantovej úlohy alebo 
c) dvoch prebiehajúcich grantových úloh. 

Na účely týchto kritérií sa za grantové úlohy nepovažujú interné grantové úlohy vysokej školy. 
 

Toto kritérium uchádzačka splnila, nakoľko sa podieľala na riešení tridsiatich dvoch 
úspešne ukončených grantových úloh a šiestich t. č.  prebiehajúcich grantových úloh, z toho 
ako dvakrát zodpovedná riešiteľka v dvoch medzinárodných výskumných úlohách.  
 
f) Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 
 

Podľa čl. 11 kritérií fakulty, uchádzač o získanie titulu profesor má predložiť zoznam 
mien najmenej 5 významných odborníkov zo zahraničia, z toho troch z iných štátov ako 
z Českej republiky, ktorí posúdia kvalitatívnu stránku jeho publikácií. 

Zároveň s takto predloženým návrhom má uchádzač priložiť resumé svojich 
najvýznamnejších vedeckých publikácií v anglickom jazyku. 
 

Uchádzačka o získanie titulu profesor predložila zoznam mien piatich významných 
odborníkov zo zahraničia (z toho troch z iných štátov ako Českej republiky), na posúdenie 
kvalitatívnej stránky jej publikácií a zároveň priložila v anglickom jazyku stručnú 
charakteristiku svojho vedecko –pedagogického pôsobenia a  výsledkov, separáty svojich 
najvýznamnejších vedeckých publikácií a aktuálny výstup publikačnej činnosti, čím splnila aj 
čl. 11 kritérií fakulty.  
 
ZÁVER: 
 
  Uchádzačka splnila a vo vybraných kritériách prekročila kritériá na získanie 
titulu profesor podľa platnej úpravy „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  
 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na získanie titulu profesor 
v plnom rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 
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K bodu 2.)  
 

Stanovisko inauguračnej komisie pre Vedeckú radu univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení kritérií pre vymenovanie za 
profesora.  
 

Podľa čl. 20 ods. 1 Vnútorného predpisu 7/2014 schváleného Vedeckou radou 
Univerzity Komenského v Bratislave s názvom „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu 
docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ 
vypracovala inauguračná komisia vo veci vymenúvacieho konania za profesorku doc. JUDr. 
PhDr. Lucie Mokrej, PhD.  nasledovné stanovisko: 
 
 Zoznam členov inauguračnej komisie: 
 
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, PhD.  
Členovia: prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, prof. Alessandra Zanobetti, PhD., 
prof. Janja Hojnik, PhD.  

 
Prezencia z rokovania komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  

 
A.) Zoznam podkladov – inauguračná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe 

nasledovných podkladov: 
 
1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky), 
2.) osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, b) 

o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, c) osvedčenej kópii dekrétu, ktorým bol 
udelený titul docent, 

3.) prehľadu pedagogickej činnosti a prehľadu dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, 
4.) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore 

medzinárodné právo s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií 
a citácií Univerzity Komenského v Bratislave s vyznačením piatich najvýznamnejších 
prác a piatich najvýznamnejších ohlasov, 

5.) zoznamu vyriešených vedeckovýskumných úloh a správ o nich, 
6.) zoznamu ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, 
7.) charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov, 
8.) súboru prác a ohlasov, ktoré sa pre účely inauguračného konania predkladajú (bez 

AAB04, AED01-AED03, AFD02)  
9.) najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných textov, 
10.) dokladov o vlastnej vedeckej škole, 
11.) zoznamu zahraničných odborníkov, 
12.) zoznamu publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku pre zahraničného posudzovateľa, 
13.) súboru najvýznamnejších separátov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku pre 

zahraničného posudzovateľa. 
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B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  
 

Inauguračná komisia si preštudovala každý predložený podklad a konštatuje, že všetky 
sú vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 
 

Podklady, vypracované osobne uchádzačkou, sú ňou vlastnoručne podpísané, prehľad 
o pedagogickej praxi na PraF UK v Bratislave je podpísaný prodekanom Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Ing. Ondrejom Blažom, PhD., 
Potvrdenie o zamestnaní je podpísané JUDr. Petrom Pilarčíkom, z referátu personálnej práce 
a vnútornej kontroly. 

Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú úradne overené v súlade s príslušnými 
záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je výpisom z univerzitnej databázy (UK) 
publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. Osobitnú pozornosť venovali členovia inauguračnej 
komisie posúdeniu správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov uvedených 
v zozname publikačnej činnosti. Inauguračná komisia po tomto overení konštatuje, že 
kategorizácia publikácií je vykonaná správne, v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva 
o evidencii a registrácii publikačnej činnosti.  
 

Zhrnutie: Inauguračná komisia konštatuje, že predložené podklady a uskutočnená 
kategorizácia publikácií sú správne a hodnoverné.  
 
 
C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií  
 

Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim 
fakultné kritériá, sú: „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované v jej 
vedeckej rade dňa 03.03. 2016, nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo VR UK v Bratislave 
11.04. 2016 a účinnosť dňa 12.04. 2016 (dňom po nadobudnutí platnosti). 
 

− Čl. 6  Pedagogická prax 
Uchádzačka splnila kritérium na získanie titulu profesor podľa čl. 6 (Pedagogická 

prax) „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu „profesor,“ v požiadavke na pedagogickú prax (viď – prehľad 
o pedagogickej praxi na PraF UK v Bratislave, prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole 
a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti, potvrdenie o trvaní pracovného pomeru 
a pracovného úväzku a ostatné podklady v inauguračnom spise predložené v zmysle citovaného 
Vnútorného predpisu č. 7/2014 schváleného Vedeckou radou Univerzity Komenského 
v Bratislave, čl. 11 ods. 2 písm. d). 

 Z predloženého inauguračného spisu je preukázané, že uchádzačka o získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor pedagogicky pôsobila v odbore právo so zameraním na predmety 
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v oblasti medzinárodného práva viac ako 15 rokov, z toho 4,5 roka po získaní titulu docent na 
funkčnom mieste docenta, pričom v potvrdeniach je uvedený podrobný výkon kontinuálnej 
pedagogickej činnosti za ostatné 3 roky na Právnickej fakulte UK.  

Uchádzačka má uzatvorenú pracovnú zmluvu s Univerzitou Komenského v Bratislave, 
Právnickou fakultou od 01.03.2018  doteraz. Od 1.3.2018 do 28.2.2021 pôsobila na pracovnom 
a funkčnom mieste docenta na Ústave európskeho práva na 50 % úväzok.  

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore medzinárodné právo 
jej bol udelený s účinnosťou od 15. 11. 2013. 

Počas tejto doby zabezpečovala v jednotlivých akademických rokoch v stanovenom 
rozsahu výučbu predmetov realizovaných Ústavom európskeho práva. 
 

− Čl. 7  Publikačná činnosť 
Uchádzačka splnila a prekročila kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa 

čl. 7 (Publikačná činnosť).  
Je autorkou 5 vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov: ACC01, ACD01, 

BCI01, BCI02, BCI03; súhrnný  rozsah   strán v publikačných kategóriách (vysokoškolské 
učebnice, kapitoly vo vysokoškolských učebniciach skriptá alebo učebné texty, kapitoly v 
učebniciach a učebných textoch) je 13,05 AH. 

 
 Je autorkou  1 zahraničnej vedeckej monografie z oblasti medzinárodného práva, so 

zameraním na európske právo a ochranu ľudských práv podľa Charty základných práv EÚ, 
pričom táto monografia napísaná v anglickom jazyku prináša vedecké poznatky z aplikačnej 
praxe a doktrinálneho výkladu, a je recenzovaná významnými odborníkmi z oblasti 
medzinárodného práva zo zahraničia; okrem toho je autorkou 4 vedeckých monografií 
vydaných v domácom vydavateľstve, v ktorých prináša nové vedecké poznatky týkajúce sa 
medzinárodného a európskeho práva, dôležité pre aplikačnú prax po vstupe SR do EÚ; je 
autorkou 85 pôvodných vedeckých prác, z toho 42 zahraničných; autorkou 5 vysokoškolských 
učebníc, skrípt, učebných textov; súhrnný rozsah strán v publikačných kategóriách predstavuje 
13,05 AH; je autorkou 9 výstupov publikačnej činnosti (A+/A AK).  

 
−  Čl. 8  Ohlasy na publikačnú činnosť 

Uchádzačka splnila a  prekročila kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa 
čl. 8 (Ohlasy na publikačnú činnosť). 

Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií UK v Bratislave, je v tejto databáze 
zaznamenaných  spolu 68 ohlasov, z toho 67 citácií (34 citácií v  zahraničných publikáciách, 
a 33 citácií v domácich publikáciách) a 1 recenzia (v domácich publikáciách)viď predložený 
Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ich 
ohlasov – výpis z univerzitnej databázy – v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 
2 písm. e). 

 
Uchádzačka predložila zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na jej vedeckú 

činnosť spolu s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa čl. 11 ods. 2 písm. e) a f) 
(Vnútorný predpis č. 7/2014), a to najmä: 
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- zoznam domácich a zahraničných konferencií a seminárov s aktívnou účasťou 
uchádzača; 

- študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Taliansko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, 
Holandsko, Slovinsko, Maďarsko); 

- členstvo v expertnej skupine k príprave novely zákona o VŠ (2018), k zákone 
o zabezpečení kvality na VŠ, k vyhláške o sústave študijných odborov na MŠVVaŠ  
SR  

- členstvo vo vedeckých radách VŠ (aktuálne: VR Univerzity Komenského v Bratislave, 
VR FSEV UK); 

- členstvo v poradnom zbore ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre 
agendu UNESCO  

- členstvo v Správnej rade College of Europe, Brugges, Belgicko 
- členstvo v Správnej rade European University Institute, Florence, Taliansko  
- členstvo vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- členstvo v Redakčnej rade časopisu European Journal of Transformation Studies (reg. 
vo WoS), Právniccké listy, predsedníctvo v Redakčnej rade „Slovenská ročenka práva 
Európskej únie“ (Slovak Yearbook of the European Union Law) 

- organizovanie vedeckých konferencií, odborné garantovanie a moderovanie sekcií 
európskeho práva na vedeckých konferenciách; 

- recenzovanie vedeckých monografií a iných vedeckých prác z odboru medzinárodné 
právo (medzinárodné právo verejné, európske právo) 

- účasť  v habilitačnom konaní, oponovanie dizertačných a habilitačných prác najmä 
z odboru medzinárodné právo  

 

Podklady sú predložené v inauguračnom spise v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, 
čl. 11 ods. 2 písm. g).  
 

V inauguračnom spise bola uchádzačkou predložená aj stručná charakteristika 
najdôležitejších vedeckých výsledkov a ohlasov v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 
11 ods. 2 písm. h). 
 

K inauguračnému spisu bola taktiež priložená aj osobitná príloha v tlačenej podobe 
a na elektronickom médiu podľa Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. i) – súbor 
všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác 
v odbore s uvedením ohlasov. 
 

Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, skriptá a učebné texty tvoria ďalšiu 
osobitnú prílohu, dodanú v origináli, v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 
písm. j). 
 

‒ Čl. 9 Vedecká škola   
Uchádzačka splnila a prekročila kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  

čl. 9 (Vedecká škola). 
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Z inauguračného spisu vyplýva, že uchádzačka vychovala 2 doktorandov (JUDr. Ján 
Kováčik, JUDr. Viktória Marková), ktorí úspešne ukončil doktorandské štúdium s udeleným 
titulom (PhD.), okrem toho pripravuje ďalšiu doktorandku (Mgr. et Mgr. Stela Kovaľová), 
ktorá vykonala dizertačnú skúšku (viď predložené doklady v inauguračnom spise v zmysle 
vnútorného predpisu č. 7/2014, čl. 11 ods. 2 písm. k)).  
 

‒ Čl. 10 Riešenie grantových úloh 
Uchádzačka splnila kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa čl. 10 (Riešenie 

grantových úloh). 
Podieľala sa na riešení tridsiatich dvoch ukončených grantových úlohách (národných 

APVV, ESF alebo medzinárodných Jean Monnet, Európska komisia) a t. č. sa podieľa na 
riešení 6 prebiehajúcej  grantových úloh (4 medzinárodné a 2 národné projekty). Pri 
medzinárodných projektoch je zodpovednou riešiteľkou 2 výskumných projektov: Jean Monnet 
Chair a Jean Monnet Centre of Excellence.  

‒ Čl. 11 Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor 
Uchádzačka splnila kritérium fakulty na získanie titulu profesor podľa  čl. 11 

(Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor). 
Predložila zoznam mien piatich významných odborníkov zo zahraničia na posúdenie 

kvalitatívnej stránky jeho publikácií a zároveň priložil v anglickom jazyku separáty svojich 
najvýznamnejších vedeckých publikácií (viď predložené podklady v inauguračnom spise 
v zmysle Vnútorného predpisu č. 7/2014).  
 
D) Záver o splnení kritérií – stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty: 
 

Uchádzačka splnila a vo vybraných kritériách prekročila fakultné kritériá na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 
 

Inauguračná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul profesora v plnom rozsahu, vo 
všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Inauguračná komisia jednomyseľne prijala 
záver, že uchádzačka o vedecko-pedagogický titul „profesor“ spĺňa kritériá, resp. 
podmienky na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v plnom rozsahu. 
Konštatuje, že uchádzačka, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. spĺňa všetky 
pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

 
Vzhľadom k tomu, inauguračná komisia 

odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní   
a vykonať inauguračnú prednášku. 
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Predseda:   
prof. JUDr. Ján Svák, PhD.  
 
.................................................................................................................................................  
 
 
Členovia:  
prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA 

 
.................................................................................................................................................. 
 
 

prof. Alessandra Zanobetti, PhD. 

 
.................................................................................................................................................. 
 
 

prof. Janja Hojnik, PhD. 

 
................................................................................................................................................... 
 
 
 


