ŽIVOTOPIS
OSOBNÉ INFORMÁCIE
Meno a priezvisko: Mgr. Anton Martvoň, PhD.
Dátum narodenia: 14.08.1980
Bydlisko: Okružná 2057, 026 01 Dolný Kubín
E-mail: anton.martvon@flaw.uniba.sk

VZDELANIE
2011
- úspešne absolvované advokátske skúšky na Slovenskej advokátskej komore
2004-2008 - Právnická fakulta UK, Bratislava- doktorandské štúdium
1999-2004 - Právnická fakulta UK, Bratislava- magisterské štúdium
1994-1998 - Gymnázium POH, Dolný Kubín - maturita

ZAMESTNANIE
od r. 2008 Katedra správneho a environmentálneho práva na PraF UK v Bratislave
- právnik a odborný asistent prednášajúci a vyučujúci semináre vo ved. odbore správne právo
r. 2012- 2016 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Ústavnoprávneho výboru
NRSR a podpredseda Osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu SIS
r. 2005- 2013 Paneurópska vysoká škola v Bratislave (býv. Bratislavská vysoká škola práva)
- externý odborný asistent na Ústave verejného práva prednášajúci v odbore správne právo
2006-2012 - živnostník a asistent poslancov NRSR
2004-2008 Katedra správneho a environmentálneho práva na PraF UK v Bratislave
- interný doktorand
2004-2007 - advokátsky koncipient vykonávajúci koncipientsku prax

OSTATNÉ FUNKCIE, SKÚSENOSTI A PRAX
od r. 2019 člen a podpredseda politickej strany NÁRODNÁ KOALÍCIA
v r. 2017 nezávislý kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja
v r. 2016 získanie oficiálneho poďakovania (ocenenia) od mesta Dolný Kubín za
ústretovú spoluprácu a nezištnú pomoc v prospech rozvoja mesta Dolný Kubín
2009-2018 Správna rada Slovenského národného strediska pre ľudské práva Bratislava
- člen a od roku 2011 až do roku 2018 (s jedným prerušením) jej predseda
2015- 2017 člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave
2012- 2016 člen Parlamentného zhromaždenia NATO za SR
2012-2016 člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
2011- 2015 člen Rady vysokých škôl za Právnickú fakultu UK v Bratislave
v r. 2011 absolvovaný trojtýždňový prednáškový a vedecký pobyt s vedením seminárov na
Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
2010- 2012 podpredseda Rady Slovenského pozemkového fondu v Bratislave
2009- 2010 poslanec mestského zastupiteľstva v meste Dolný Kubín
2008- 2012 Akademický senát Právnickej fakulty UK v Bratislave
- člen a do r. 2010 podpredseda za zamestnaneckú časť
2007- 2008 dozorná rada Technických služieb, s.r.o. v Dolnom Kubíne – člen
r. 2004 Ústredná volebná komisia SR pre voľby do Európskeho parlamentu – člen komisie

r. 2003 Okresný súd v Dolnom Kubíne
- 5 týždňov (august- september) odborná pracovná stáž a prax pod dohľadom vedenia súdu
2002- 2017 Disciplinárna komisia pre študentov Právnickej fakulty UK v Bratislave
- člen disciplinárnej komisie pre študentov
2002- 2003 Kancelária NRSR v Bratislave
- 7 mesiacov (november – máj) absolvovaná odborná stáž v parlamente organizovaná NRSR
v spolupráci s National democratic institute /NDI/ Canada
2002- 2003 Komisia pre reformu študijného poriadku Právnickej fakulty UK v Bratislave
- aktívny člen
v r. 2002 získaná akademická pochvala rektora Univerzity Komenského za činnosť
v prospech Univerzity Komenského a za prácu na Právnickej fakulte UK v Bratislave
2001- 2002 - účastník programu Work & Travel organiz. Council Exchanges of New York
- práca pre motel - recepčný- supervisor a pre advokátsku kanceláriu v Atlantic City, NJ, USA
v r. 2001 získaný certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu “Právo európskych spoločenstiev
pre pokročilých“
2000-2004 Akademický senát Právnickej fakulty UK v Bratislave
- aktívny člen a od r.2003 jeho podpredseda za študentskú časť
1999-2003 Európske združenie študentov práva (ELSA), Bratislava
- aktívny člen a v r. 2000-2002 člen Dozornej rady ELSA BA
1999-2001 Centrum pre európsku politiku (CEP), Bratislava
- projekt "Rozhovory o EÚ" na stredných školách
- účastník na seminároch a konferenciách o EÚ a NATO organizovaných CEP-om
1999-2000 Nadácia Občan a demokracia, Bratislava
- účastník projektu "Streetlaw" ako vyučujúci na stredných školách
- člen poroty na celoslovenskom kole olympiády z ľudských práv v Liptovskom Mikuláši

ĎALŠIE ZNALOSTI A SCHOPNOSTI
-

jazykové: anglický a nemecký jazyk- stredne pokročilá úroveň
ostatné: vodičský preukaz skupiny: A1, A, B1, B, AM
spoluautorstvo viacerých odborných publikácií a autorstvo viacerých odborných článkov
spolu -organizátorstvo viacerých odborných a medzinárodných konferencií
v minulosti aktívne členstvo v dvoch riešiteľských kolektívoch grantov Agentúry pre
podporu výskumu a vývoja (APVV), členstvo v riešiteľskom kolektíve grantu KEGA a
členstvo v riešiteľskom kolektíve grantu VEGA.

Ja, dolupodpísaný Anton Martvoň, týmto čestne prehlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé.

V Bratislave, dňa 20. marca 2019

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

