
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie)  

Inaugurantka: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  

 

Inauguračná komisia 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK v Bratislave  

Habilitácia v odbore: Ústavné (štátne) právo  

Inaugurácia v odbore: Ústavné právo  

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; zamestnanec PraF UK; (1,3); 

 

Členovia:  

 

Prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, SR  

Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva  

Habilitácia v odbore: Medzinárodné právo  

Inaugurácia v odbore: Medzinárodné právo  

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; (3) 

 

prof. Janja Hojnik 

Pracovisko: University of Maribor, Právnická fakulta, Slovinsko  

Katedra európskeho a medzinárodneho práva a medzinárodnej spolupráce, Katedra 

občianskeho, medzinárodného súkromného a porovnávacieho práva  

Habilitácia v odbore: právo  

Inaugurácia v odbore: právo  

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, zahraničný odborník; (2,3)  

 

Prof. Alessandra Zanobetti 

Pracovisko: University di Bologna, Právnická fakulta, Taliansko  

Katedra medzinárodného práva  

Habilitácia v odbore:  medzinárodné právo  

Inaugurácia v odbore:  medzinárodné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, zahraničný odborník; (2,3)  

                

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK v Bratislave  

Habilitácia v odbore: Ústavné  právo  

Inaugurácia v odbore: Medzinárodné právo  

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; zamestnanec PraF UK; (1,3); 

 

prof. Sara Tonolo 

Pracovisko: University of Trieste, Taliansko  

Fakulta politických a sociálnych vied  

Habilitácia v odbore:  medzinárodné právo  



Inaugurácia v odbore:  medzinárodné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, zahraničný odborník; (2,3)  

 

prof.  Dr. habil. Dr.h.c.mult. Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE 

Pracovisko: University of Heidelberg, Právnická fakulta 

Habilitácia v odbore:  občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností a 

hospodárske právo, európske právo a porovnávacie právo (z orig. Bürgerliches Recht, 

Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europarecht und Rechtsvergleichung)  

Inaugurácia v odbore:  občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností a 

hospodárske právo, európske právo a porovnávacie právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, zahraničný odborník; (2,3)  

 

 

 


