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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  30. septembra  2021 od  14.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 50 

 

Prítomní:         41  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:      9  členov VR PraF UK   

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – inauguračná prednáška. 

 

3. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra 

Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

4. Iné návrhy na schválenie: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

5. Informácia dekana. 

 

6. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku. 

 

7. Rôzne. 

 

8. Záver. 
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Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej 

„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a 

privítal všetkých jej prítomných členov. 

   

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK a členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. PhDr. 

Lucie Mokrej, PhD. 

 Prodekan pre vedu a rozvoj, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., skontroloval účasť 

(prítomnosť) členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní doc. JUDr. PhDr. 

Lucie Mokrej, PhD. a účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK na zasadnutí VR PraF UK konaného 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. 

Následne predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. skonštatoval, že na 

zasadnutí VR PraF UK: 

- boli prítomní: predseda inauguračnej komisie, traja členovia inauguračnej komisie a traja 

oponenti, 

- bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov  VR PraF UK, t.j. z 50 

členov bolo prítomných 38 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.  

 

 Počas inauguračnej prednášky doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. sa prihlásili ďalší 

traja členovia VR PraF UK: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

a doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (spolu počet prítomných 41). 

 

Na inauguračnej prednáške doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. bol prítomný aj tlmočník 

do anglického jazyka, Mgr. Miroslav Zumrík, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. 

Jeho účasť na inauguračnej prednáške skontroloval predseda VR PraF UK. 

 

Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných ako bude prebiehať inauguračné konanie 

uchádzačky doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. vzhľadom k tomu, že v tomto konaní sú prítomní 

dvaja zahraniční čenovia komisie a dvaja zahraniční oponenti.  

Zahraniční účastníci majú zabezpečené tlmočenie do anglického jazyka.  

Oponentské posudky budú prezentované v anglickom jazyku a následne budú pretlmočené 

do slovenského jazyka. 

Príspevky a otázky položené v anglickom jazyku v rámci diskusie, bude inaugurantka pred 

odpoveďou prekladať do slovenského jazyka. 

 

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri niektorých  hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť. 

Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na 

hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom 

k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF 

UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok 

jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 
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Ospravedlnení interní členovia VR PraF UK:   

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 

- doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 

 

      Ospravedlnení externí členovia VR Praf UK:   

- prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

- Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na doplnenie 

či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. doc. 

PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  Všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné. 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           37 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasoval: 1 prítomný člen  VR PraF UK (z 38 prítomných). 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 30.09.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:            31 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasy 

 

Návrh  bol  prijatý. 
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Nehlasovali: 5 prítomní  členovia  VR PraF UK  (z 38 prítomných). 

 

 .Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané na zasadnutí VR PraF UK dňa 30.09.2021 ON-LINE 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

a prof. doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 

30.09.2021 sú realizované ako tajné. 

 

 

Bod 2) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) – inauguračná prednáška. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril tento bod programu, privítal ešte raz prítomných členov VR 

PraF UK, prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov, prítomných hostí a inaugurantku.  

Potom predseda VR PraF UK  odovzdal slovo prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc.,    

predsedovi inauguračnej komisie v konaní na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. PhDr. 

Luciu Mokrú, PhD. Predseda inauguračnej komisie privítal a predstavil členov inauguračnej 

komisie a oponentov. 

 

Prítomní členovia inauguračnej komise na inauguračnej prednáške:  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA; prof. Janja Hojnik, prof. Alessandra 

Zanobetti. 

Prítomní oponenti na inauguračnej prednáške: 

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., prof. Sara Tonolo, prof., Dr. habil. Dr.h.c.mult. Peter-

Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE. 

 

            Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. konštatoval, že 

v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK a PraF 

UK týkajúcich sa konania na vymenovanie za profesora a na základe stanoviska inauguračnej 

komisie zo dňa 10.09.2021 uchádzačka splnila fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor v plnom rozsahu a doc. JUDr. PhDr. 

Lucia Mokrá, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné kritériá podmieňujúce jeho 

získanie. Predseda inauguračnej komisie vzhľadom na uvedené odporučil pokračovať v 

inauguračnom konaní a vykonať inauguračnú prednášku na tému: „Pozitívny záväzok SR voči 

medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných kvázi-

súdnych a súdnych orgánov“.  

        Predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prijal 

stanovisko inauguračnej komisie a s jeho súhlasom sa dnes, t.j. 30.09.2021 uskutočňuje  

inauguračná prednáška.  

   

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda inauguračnej komisie, predstavil uchádzačku, jej 

pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť. Potom vyzval doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD.,  

aby predniesla svoju inauguračnú prednášku na tému „Pozitívny záväzok SR voči 
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medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných 

kvázi-súdnych a súdnych orgánov“ v časovom limite do 20 minút, pričom konanie 

inauguračnej prednášky bolo verejné, konané ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams.   

 

Inaugurantka, doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., pozdravila prítomných členov VR PraF 

UK,  prítomných členov inauguračnej komisie, oponentov a prítomných hostí. 

 

Inaugurantka v úvode prednášky vymedzila požiadavku tzv. pozitívneho záväzku, ktorý 

ukladá štátu a jeho orgánom povinnosť aktívneho zabezpečenia ochrany ľudských práv podľa 

konkrétnej medzinárodnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že konkrétny obsah ľudských práv a rámec 

ich ochrany je definovaný nielen tzv. rámcovým štandardom ľudských práv, ale aj výkladom 

medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov, zamerala sa na analýzu plnenia pozitívneho 

záväzku z pohľadu Slovenskej republiky. A to najmä vzhľadom na to, že právna úprava na 

Slovensku je z pohľadu ústavnej úpravy prednosti medzinárodných zmlúv o ľudských práv odlišná 

od zákonnej úpravy náhrady škody na základe rozhodnutia, resp. rozsudku medzinárodného 

súdneho orgánu.  

Uvedenú problematiku predstavila v kontexte teoretických vymedzení daných ústavnými 

článkami, ktoré zakotvujú prednosť medzinárodného práva a osobitne medzinárodných zmlúv 

o ľudských právach. V nadväznosti na to poukázala na rozdielnosť orgánov, ktoré sú na základe 

týchto ľudsko-právnych zmlúv zriadené, vrátane výstupov ich rozhodovacej činnosti. 

Z metodologického hľadiska formulovala hypotézu, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach, 

ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, a súvisiace rozhodnutia súdnych a kvázi-

súdnych orgánov, ktoré sú na základe týchto zmlúv na medzinárodnej úrovni zriadené, by mali byť 

vykonateľné na území Slovenskej republiky ako naplnenie pozitívneho záväzku SR pri ochrane 

ľudských práv.  

Na základe vlastného výskumu aplikácie prednosti medzinárodných zmlúv o ľudských 

právach a napĺňania pozitívneho záväzku Slovenskej republiky voči medzinárodným ľudsko-

právnym zmluvám Organizácie Spojených národov a Rady Európy inaugurantka poukázala na 

existujúcu právnu medzeru v slovenskej zákonnej úprave naplnenia pozitívneho záväzku v prípade 

tzv. rozhodnutí Výborov OSN pre ľudské práva, ktorá počíta iba s rozsudkami medzinárodných 

súdnych orgánov a nie tzv. kvázi-súdnych orgánov, hoci tieto vznikli na základe medzinárodnej 

zmluvy rovnako ako súdne orgány. Zároveň poukázala na nedostatky aplikačnej praxe, ktoré 

vychádzajú aj z nedostatkov spojených s používanou právnou terminológiou a vymedzením 

účinkov takýchto rozhodnutí.  

Touto prednesenou inauguračnou prednáškou uchádzačka preukázala svoju pedagogickú 

spôsobilosť komplexne prezentovať problematiku vzťahu medzinárodno-právnej ochrany ľudských 

práv a národnej právnej a ústavnej úpravy ochrany ľudských práv, ako aj problémy aplikačnej praxe 

a navrhla riešenia v súlade s princípom subsidiarity a to konkrétnou formuláciou záverov de lege 

ferenda a de constitutione ferenda.  

Po skončení inauguračnej prednášky predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, 

DrSc. otvoril  diskusiu k inauguračnej prednáške. Do diskusie sa prihlásili: 
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- prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

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

Heidelberg, Facutly of Law, 

- doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

-  prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, z Paneurópskej vysokej škole, Fakulty 

práva,   

- doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

- prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

- JUDr. Ján Šikuta, PhD., predseda  Najvyššieho súdu SR. 

 

Inaugurantka odpovedala na položené otázky postupne, v sérii po troch, ako jej boli položené 

diskutujúcimi a reagovala na ich pripomienky. 

  

Následne predseda inauguračnej komisie ukončil diskusiu k inauguračnej prednáške a 

vyzval prítomných oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov.  

 

Oponenti vo vymenúvacom konaní za profesora, prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., 

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

svojich oponentských posudkoch zhodnotili doterajšiu vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť 

uchádzačky, jej doterajšie vedecké výstupy, ako aj jej osobnostné predpoklady pre menovanie za 

profesorku. 

 

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. vo svojom oponentskom posudku zdôraznil 

odbornú profiláciu inaugurantky v rámci medzinárodného práva, s osobitným poukazom na jej 

publikačné výstupy, a to najmä publikované vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS v počte osem výstupov a články 

publikované v časopise Justičná revue a European studies: the review of European law, economics 

and politics. Z hľadiska citačného ohlasu ocenil najmä citácie na diela, ktorých je inaugurantka 

výlučnou autorkou, tzn. že ide o citácie (iba) jej výsledkov a úvah, ako aj citácie zo strany 

zahraničných autorít. Osobitne ocenil jej výlučné profesijné zameranie na pedagogické pôsobenie, 

ktoré je v kontexte jej zamerania (ústavné právo, ľudské práva, medzinárodné a európske právo) 

ojedinelé. Ako uviedol, je pochopiteľné, že pedagogické pôsobenie inaugurantky má vysoký 

pozitívny ohlas u študentov naprieč jednotlivými stupňami štúdia a jej prednášky a semináre sú 

„žiadané“. Má za to, že inaugurantka tvorí nemennú „súčasť“ právnického vzdelávania na 

Slovensku. 

Prof. Sara Tonolo vo svojom posudku uviedla, že inaugurantka 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. Ocenila jej podieľanie sa na výučbe 

na zahraničných univerzitách, ako aj prínos výskumu zameraného na analýzu zlučiteľnosti/súladu 

národných pravidiel v oblasti ľudských práv (ako v prácach: Interná dimenzia ochrany ľudských 
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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).  

 

Prof. Dr. habil. Dr.h.c.mult. Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE v rámci 

posudzovania inaugurantky zhodnotil, že ide o úspešnú a oddanú výskumníčku v oblasti 

medzinárodného práva. Keďže má za to, že osobnosť výskumníka v oblasti práva dospieva s  jej 

skúsenosťami, nasledovné hodnotenie kvality uchádzačky bolo zamerané na jej ostatnú publikáciu, 

konkrétne monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve v anglickom jazyku: „Interná dimenzia 

ochrany ľudských práv v práve EÚ“ publikovaná vo vydavateľstve C.H.Beck, Praha, 2021. Podľa 

neho si inaugurantka zvolila presvedčivý prístup k modernej ochrane ľudských práv argumentáciou, 

že súčasné výzvy „si vyžadujú nasadenie medzinárodnej spoločnosti ako celku“ ako aj analýzou, 

„dynamického vzťahu medzi národnými vládami a ich medzinárodnými záväzkami“. 

Zrozumiteľnou a dôkladnou analýzou obsahu Charty a jej interpretácie Súdnym dvorom, ako 

odbornou polemikou s vedeckými publikáciami v anglickom jazyku najvyššej úrovne, čím  

preukázala kvalitný zmysel pre nové relevantné výskumné témy a z pohľadu hodnotiacej 

akademickej erudovanosti, obozretne ale decentne si definovala (výskumný) problém, aby ho 

následne v rámci právneho ohodnotenia určite zasadila do právneho kontextu. Jej názory sú 

opodstatnené a podložené. Keďže kniha umožňuje dedukovať, jej autorka je bez akejkoľvek 

pochybnosti veľmi kvalifikovaná pre plnenie požadovaných akademických úloh na univerzitnej 

úrovni. 

Z uvedených dôvodov všetci traja oponenti odporúčajú, aby bol schválený návrh na                                        

vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. za profesorku v odbore medzinárodné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).   

 

Po vystúpení oponentov predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. vyzval 

inaugurantku, aby sa vyjadrila k oponentským posudkom. 

Inaugurantka doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. poďakovala oponentom za pozitívne 

posudky, veľmi si váži ich kladné hodnotenie a deklarovala, že sa aj naďalej bude snažiť rozvíjať 

vedu a aplikačnú prax. Dodatočne ešte zodpovedala na otázku oponenta prof. Dr. habil. Dr.h.c.mult. 

Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE . 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. otvoril diskusiu 

k oponentským posudkom, do ktorej sa už nikto neprihlásil, preto ju ukončil. 

Podporil  návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore medzinárodné právo  

a vyzval členov VR PraF UK na jeho podporu a ukončil verejnú časť inauguračnej prednášky.  

Potom vyzval členov inauguračnej komisie a oponentov, aby sa odpojili zo zasadnutia VR 

PraF UK a následne sa pripojili do samostatnej skupiny, v rámci ktorej ON-LINE prebehlo 

zasadnutie komisie a oponentov, ktorého cieľom bolo  podľa § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor:  

-  hlasovať o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie uchádzačky za profesorku 

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) tajným hlasovaním a 

- predložiť predsedovi VR PraF UK návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie 

uchádzačky za profesorku v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 
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a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.) alebo neschváliť návrh na 

vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).  

 

VR PraF UK následne pokračovala vo svojom ON-LINE rokovaní. 

 

BOD 3 ) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Alexandra 

Löwy, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Alexandru Löwy, PhD., LL.M. z  Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva  a vyzval na podporu 

konania.  

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vedu a rozvoj prof. JUDr. 

Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý predstavil inaugurantku, v krátkosti oboznámil prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.. LL.M. 

splnila kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) a vyzval na 

podporu konania. 

 

 Následne  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 3 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil 

a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 3: 

 

Za:           37 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas         

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

a doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

 

Nehlasovali: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., ktorí sa 

zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.  

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia   VR PraF UK (z 39  prítomných). 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. 
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Alexandru Löwy, PhD., LL.M., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

Katedry občianskeho práva, v  odbore občianske právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.): 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

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

 

Členovia: 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

 

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

Pracovisko: Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

           

Oponenti: 

prof. JUDr. Alena Macková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha,  ČR 

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,, Právnická fakulta, Košice, SR  

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

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

       

Téma inauguračnej prednášky:  

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax.  

 

BOD 4 ) Iné návrhy na schválenie: 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) zmeny školiteľov  v doktorandských študijných programoch. 

 

 Predseda VR PraF UK uviedol bod 4, podbod a), b), c)  a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu 

hlasovať ako o celku. 

 

Hlasovanie č. 4:     

 

Za:                38 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 



 10  

Nehlasovali: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., ktorí sa 

zúčastnili na zasadnutí inauguračnej komisie a oponentov po inauguračnej prednáške.  

 

Nehlasoval: 1 prítomný člen   VR PraF UK (z 39  prítomných). 

 

Uznesenie č. 4:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia:  

 

Externý člen komisií: 

 

- prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 

fakulta, Katedra histórie, 

- JUDr. Martin Píry, PhD., - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 

Katedra správneho práva. 

 

b) Doplnenie členov  skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

= študijný predmet: Dejiny štátu a práva 

 

Externý člen komisií: 

 

- prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 

Katedra histórie. 

 

c) Zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: JUDr. Viera Petrášová 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: občianske právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 4. 

Téma dizertačnej práce: Porovnávacia štúdia zahraničnej a tuzemskej judikatúry k vymáhaniu 

práv duševného vlastníctva 

Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. 

 

Doktorand: Mgr. Laura Fotopulosová 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: občianske právo 

Forma štúdia: interná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Kauzálny nexus v súkromnom práve 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. 

Nový školiteľ: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 
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Doktorand: Mgr. Alexandra Mišinová, LL. M. 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: občianske právo 

Forma štúdia: interná 

Ročník: 1. 

Téma dizertačnej práce: Zapieranie otcovstva 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

Nový školiteľ: doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

 

BOD 5)   Informácia dekana. 

 

Dekan PraF UK informoval prítomných, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa bude 

konať dňa 21.10.2021 (štvrtok) od 14.00 hod., na ktorom je naplánovaná inauguračná prednáška 

doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. 

Ďalej informoval, že sa dňa 29.09.2021 zúčastnil v Olomoci na oslave 30. výročia založenia 

spriatelenej Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ďakuje pánovi dekanovi za 

pozvanie, peknú a inšpiratívnu oslavu. 

Uviedol, že aj Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bude mať 

v najbližšom mesiaci výročie a to 100 rokov od začiatku svojej výučby.  Oslavy tohto výročia sa 

preložili až na jún roka 2022 z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku. 

 

Po skončení zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov, pripojení sa prof. JUDr. Jána 

Sváka, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. na zasadnutie VR PraF UK, 

pokračovalo jej rokovanie o bode 6 programu zasadnutia. 

 

Bod 6) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulkta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku. 

 

Predseda VR PraF UK v Bratislave otvoril bod 6) programu zasadnutia, perorokovanie a  

schválenie návrhu na vymenovanie za profesorku doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., v 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. Janja Hojnik 

Pracovisko: University of Maribor, Faculty of Law, Slovinsko  

  

prof. Alessandra Zanobetti 

Pracovisko: University di Bologna, Faculty of Law, Taliansko  
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Oponenti:                                                               

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

prof. Sara Tonolo 

Pracovisko: University of Trieste, Taliansko  

 

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

Pracovisko: University of Heidelberg, Facutly of Law  

 

Téma inauguračnej prednášky:  

Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti 

medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.  

 

 

Predseda VR PraF UK vyzval predsedu inauguračnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, 

DrSc., aby členov VR PraF UK oboznámil so stanoviskom a s výsledkom tajného ON-LINE 

hlasovania  inauguračnej komisie, ktorého sa okrem členov komisie zúčastnili aj oponenti: 

 

- predseda inauguračnej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., 

- členovia inauguračnej komisie: prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, 

prof. Janja Hojnik,  prof. Alessandra Zanobetti; 

- oponenti: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., prof. Sara Tonolo,  prof.  Dr. habil. 

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

 

Predseda inauguračnej komisie prečítal zo Zápisnice zo zasadnutia inauguračnej komisie po 

inauguračnej prednáške zo dňa 30.09.2021 Návrh inauguračnej komisie predsedovi VR PraF 

UK: „Na základe stanoviska inauguračnej komisie týkajúcej sa splnenia fakultných kritérií na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, ktoré komisia vypracovala na svojom zasadaní 

dňa 10.09.2021, ktoré je obsiahnuté v zápisnici z tohto zasadania, ďalej na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

uchádzačky doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD., uskutočnenej dňa 30.09.2021, na tému 

„Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti 

medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov“ inauguračná komisia odporúča schváliť 

návrh na vymenovanie uchádzačky za profesorku v odbore medzinárodné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.)“. 

      Predseda inauguračnej komisie oboznámil prítomných členov VR PraF UK s výsledkami 

hlasovania v inauguračnej komisii, pričom hlasovania sa zúčastnili prítomní členovia komisie 

a prítomní oponenti: počet členov komisie a oponentov oprávnených hlasovať: 7, počet prítomných 

členov a oponentov: 7, počet kladných hlasov: 7, počet záporných hlasov: 0, počet neplatných 

hlasov: 0. 

Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE 

hlasovania. 

 Potom predseda VR PraF UK vyzval členov VR PraF UKna podporu konania, vyzdvihol 

inauguračnú prednášku a otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa prihlásil doc. JUDr. Ing. 

Ondrej Blažo, PhD. Ako riaditeľ Ústavu európskeho práva PraF UK, kde inaugurantka pôsobila 

a pôsobí, ju dobre pozná ako kvalitnú pedagogičku, vedeckú pracovníčku, ktorá prispela k rozvoju 
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tohto ústavu a vyzdvihol aj jej participáciu na riešení grantových úloh ústavu. Vyzval taktiež na 

podporu konania. 

 

Na záver ako predseda inauguračnej komisie, tak i predseda VR PraF UK opätovne 

podporili toto konanie a konštatovali, že bol v celom priebehu konania na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou Vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. ako aj vnútorných predpisov 

UK a PraF UK, uchádzačka splnila všetky podmienky na vymenovanie za profesorku a VR PraF 

UK môže rozhodnúť o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesorku.  

 

           Nakoľko k uvedenému už nebola žiadna pripomienka ani otázka, predseda VR PraF UK  

dal o prednesenom návrhu hlasovať. O výsledku hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku 

hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 5:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:  50 

Počet fyzicky prítomných členov oprávnených hlasovať: 41 

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:               37 

- z toho záporných:               1 

- z toho zdržaných:               1  

 

Za:           37 hlasov 

Proti:          1 hlas 

Zdržal sa:   1 hlas 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Na hlasovaní sa už zúčastnili: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD., ktorí sa vrátili zo zasadnutia inauguračnej komisie a oponentov.  

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia   VR PraF UK (zo 41  prítomných). 

 

 Uznesenie č.  5: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v konaní na 

vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) návrh na vymenovanie za profesorku. 
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Po skončení hlasovania dal predseda VR PraF UK slovo inaugurantke, ktorá sa poďakovala 

členom VR PraF UK, členom inauguračnej komisie, oponentom a taktiež dekanovi a všetkým, ktorí 

ju na tejto ceste podporovali ľudsky aj profesionálne. 

 

Predseda VR PraF UK pogratuloval inaugurantke, ku gratulácii sa postupne pridávali aj 

ďalší členovia VR PraF UK a ostatní prítomní na inauguračnej prednáške. 

 

 

BOD 7) Rôzne. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už 

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR 

PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý. 

 

 

BOD 8) Záver. 

 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil cca. o 16.25 hod.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 30.09.2021. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


