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ŽIVOTOPIS 

Priezvisko:   Šmid 

Meno:    Marek 

Tituly:    prof., doc., JUDr., PhD. 

Rok narodenia:  1960 

Miesto narodenia:  Bratislava, Slovenská republika 

Stav:    ženatý, dve deti 

Národnosť:   slovenská 

Štátna príslušnosť:  Slovenská republika 

Vzdelanie:   vysokoškolské, odbor právo 

 

Súčasné zamestnanie a funkcie 

Trnavská univerzita v Trnave, rektor 

Slovenská rektorská konferencia, prezident (čestná funkcia) 

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie, riaditeľ (čestná funkcia) 

 

Vzdelanie 

10. 4. 2006 

profesor v odbore Ústavné právo, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

22. 11. 2005 

docent v odbore Ústavné právo, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

1. 10. 1997 

docent v odbore Sociálna práca, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a 

sociálnej práce 

25. 9. 1996 

PhD., ukončené doktorandské štúdium v odbore Teória štátu a práva, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta 

akademický rok 1994 – 1995 

dvojsemestrálne štúdium legislatívy a interpretácie angloamerického vnútroštátneho a 

medzinárodného práva na Právnickej fakulte Ottawskej univerzity, Kanada; sponzorované 

vládou Kanady 

31.1.1992 

justičná skúška, osvedčenie vydané Ministerstvom spravodlivosti SR 

1992 

jednosemestrálny kurz sociálnych náuk, Filozofická akadémia, Lichtenštajnské kniežatstvo 

23.4.1985 

JUDr., rigorózna skúška v odbore Trestné právo, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta 

1.9.1979 – 3.6.1983 

prom. práv., právnické vysokoškolské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta 

1.9.1975 – 8.6.1979 

maturita, stredoškolské štúdium, Gymnázium Metodova, Bratislava 

1.9.1966 – 27.6.1975 

základné školské deväťročné vzdelanie, Bratislava 

 

Pracovné skúsenosti spojené s Trnavskou univerzitou v Trnave 

od 22. 8. 2011 (dve funkčné obdobia do 2019) 

Trnavská univerzita v Trnave, rektor univerzity 
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1. 8. 2010 – 21.8.2011 

Trnavská univerzita v Trnave, dekan Právnickej fakulty 

1. 1. 2008 – 29.2.2012 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, riaditeľ Ústavu pre právne otázky náboženskej 

slobody (pracovník ústavu od 1.3.2012) 

2004 – 2010 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, vedúci Katedry medzinárodného práva 

a európskeho práva (člen tejto katedry od 2010) 

2005 – 2007 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, prodekan pre európske záležitosti 

1998 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, spoluzakladateľ fakulty  

1997 – 2000 

Trnavská univerzita v Trnave, prorektor pre právne záležitosti 

1993 – 1994 

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, prodekan pre zahraničné veci 

1992 - 1993 

Trnavská univerzita v Trnave: vysokoškolský učiteľ a právny poradca univerzity od jej vzniku 

 

Pracovné skúsenosti mimo Trnavskej univerzity v Trnave 

od 2010 

zamestnanec Ministerstva zahraničných vecí SR, Odbor práva EÚ (spočívajúci pracovný 

pomer) 

2006 – 2010 

radca Veľvyslanectva SR v Londýne, eurodiplomat 

2004 – 2006 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, zástupca riaditeľa 

Medzinárodnoprávneho odboru, vedúci Oddelenia Európskeho práva 

2000 – 2004 

radca Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov v Ríme 

1993 – 2000 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Legislatívno-organizačný odbor, 

Medzinárodnoprávny odbor, od decembra 1998 riaditeľ Kancelárie štátneho tajomníka - 

hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ a poradca ministra zahraničných vecí pre prípravu 

Základnej zmluvy so Svätou stolicou, člen Terminologickej komisie MZV SR 

1994 

poradca podpredsedu vlády SR pre legislatívu, Úrad vlády SR, člen Legislatívnej rady vlády SR 

1992 – 1993 

právnik, Odborové združenie železničiarov, Bratislava 

1993 

vysokoškolský učiteľ, Právnická fakulta UK Bratislava (externe) 

1991 – 1992 

riaditeľ Kancelárie predsedu vlády SR 

1990 – 1991 

riaditeľ Kancelárie podpredsedu vlády SR 

1990 

prokurátor Generálnej prokuratúry SR 

1989 – 1990 
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člen Parlamentnej vyšetrovacej komisie pre objasnenie udalostí zásahu polície na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 1988 

1985 – 1989 

Krajský ústav národného zdravia (po delimitácii Stavoinvesta) Bratislava a Vývojovo - 

výskumný ústave mechanizácie v stavebníctve, Bratislava, podnikový právnik 

1985 

Úrad dôchodkového zabezpečenia Bratislava 

1983 – 1985 

Mestský súd Bratislava (výkon na Obvodnom súde Bratislava 2), justičný čakateľ (justičná 

skúška v roku 1992)  

 

Členstvo v organizáciách, redakčných radách a orgánoch 

• prezident Slovenskej rektorskej konferencie (od 5. júna 2018 doteraz) 

• viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie, právne a zahraničné záležitosti (2014 – 

2018) 

• člen Rady IMHE OECD (vzdelávanie a veda) 

• predseda Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave; ďalšie členstvá vo vedeckých 

radách: Katolícka univerzita v Ružomberku, UCM v Trnave, Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Právnická 

fakulta Paneurópskej univerzity v Bratislave 

• predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV 

• podpredseda Nadácie Štefana Lubyho Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

• člen Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR 

• člen Zmierovacej komisie podľa článku 2 prílohy V Dohovoru OSN o morskom práve 

• člen Advokátskej komory v SR (pozastavené členstvo) 

• člen redakčnej rady časopisu FORUM IURIS EUROPEUM (FIE), SR 

• člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska 

• pozorovateľ v Legislatívnej rade vlády SR 

• člen Slovenského výboru UNESCO (MZV SR) 

 

Ocenenia 

• Rád Sv. Gregora Veľkého, udelený v roku 2001 J. S. pápežom Jánom Pavlom II. za rozvoj 

vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a za prínos v oblasti rozvoja 

vzájomných vzťahov (za prínos v oblasti prijatia Základnej zmluvy medzi Slovenskou 

republikou a Svätou stolicou) 

• Rád Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov Commendatore dell`Ordine al Merito 

Melitense, udelený v roku 2004 hlavou rádu J.V. Andrew Bertiem za rozvoj vzťahov 

medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov 

• Rád Sv. Gregora Veľkého so striebornou numizmou, udelený v roku 2004 J. S. pápežom 

Jánom Pavlom II. za rozvoj vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a za 

prínos v oblasti rozvoja vzájomných vzťahov (za diplomatické pôsobenie) 

• Medaila Trnavskej univerzity udelená dňa 13. novembra 2002 rektorom tejto univerzity za 

rozvoj Trnavskej univerzity 

• Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity udelená dňa 

21. februára 2000 dekanom tejto fakulty za budovanie Fakulty zdravotníctva a sociálnej 

práce 

• Pamätná medaila Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 10. 

výročia založenia Právnickej fakulty TU, udelená dňa 9. októbra 2008 dekankou PF TU 


