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hlavná pracovná náplň:

január 2009 – marec 2016
pozícia:
hlavná pracovná náplň:

august 2008 – október 2008
pozícia:
hlavná pracovná náplň:

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republika
príprava podkladov pre legislatívnu činnosť poslanca
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
vysokoškolský učiteľ – odborný asistent (september 2014 – súčasnosť)
vysokoškolský učiteľ – asistent (október 2013 – jún 2014)
podieľanie sa na zabezpečovaní výučby a zúčastňovanie sa na výskumnej
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Exekútorský úrad Mgr. Vladimír Cipár, Bratislava
exekútorský koncipient (jún 2011 – marec 2016)
praktikant (január 2009 – máj 2011)
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asistent
vyhotovovanie písomností; komunikácia so súdmi, inými orgánmi a
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spoluriešiteľ medzinárodného grantového projektu; spoluriešiteľ grantu
VEGA a riešiteľ viacerých Grantov UK (podrobne v zozname publikácií)

publikačná činnosť:

vedecká monografia, vysokoškolská učebnica a vysokoškolské sktriptá
a viac ako štyri desiatky vedeckých a odborných prác (podrobne
v zozname publikácií)

ocenenia publikačnej činnosti:

Cena Karola Planka pre študenta za rok 2010 udelená redakčnou radou
časopisu Justičná revue za články publikované v roku 2010
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PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
bakalárske a magisterské štúdium
rigorózne konanie
doktorandské štúdium

prednášky a semináre z predmetov zabezpečovaných Katedrou ústavného
práva; školenie a oponentúra záverečných prác
oponentúra rigoróznych prác; člen komisií na obhajobu rigoróznych prác
člen komisie dizertačnej skúšky

ČINNOSŤ V AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVE
jún 2015 – september 2017

člen Stálej volebnej komisie pri akademickom senáte Právnickej fakulty
UK v Bratislave; od novembra 2015 predseda

REDAKČNÁ ČINNOSŤ
november 2012 – január 2016
hlavná pracovná náplň:

člen Redakčného kruhu odborného časopisu Projustice.sk
zabezpečovanie a posudzovanie príspevkov

STÁŽE A ŠTUDIJNÉ POBYTY
február 2013 – jún 2013
zameranie:

Právnická fakulta Univerzity v Salamanke, Španielsko
študijný pobyt v rámci programu Erasmus

november 2010 – február 2011
hlavná pracovná náplň:

Najvyšší súd Slovenskej republiky (Správne kolégium)
vypracovávanie analýz a návrhov rozhodnutí

VZDELANIE
september 2011 – jún 2014
zameranie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doktorandský študijný odbor 4.3.4 Ústavné právo – Doktor (PhD.)

september 2011 – máj 2012
zameranie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
rigorózne konanie v predmete Ústavné právo – Doktor práv (JUDr.)

september 2006 – máj 2011
zameranie:
zameranie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
magisterský študijný odbor 4.3.1 Právo – Magister (Mgr.)
bakalársky študijný odbor 4.3.1 Právo – Bakalár (Bc.)

september 1998 – jún 2006
zameranie:

Gymnázium F.G.Lorcu v Bratislave
bilingválne slovensko-španielske štúdium

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI
materinský jazyk:
ostatné jazyky:

slovenský
španielsky – C1; anglický jazyk – B2
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TECHNICKÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI
práca s počítačom:
vodičský preukaz:

internet, Windows, Excel, FrontPage, PowerPoint, Word
sk. B

V Bratislave 24. novembra 2017

..............................................
JUDr. Marek Domin, PhD.
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