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“Milí prváci, milé prváčky,

v prvom rade by sme vás chceli srdečne privítať medzi študentmi najstaršej právnickej
fakulty na Slovensku. Sme hrdí na to, že pre svoje ďalšie štúdium ste si vybrali práve
Univerzitu Komenského v Bratislave – Právnickú fakultu.

Hoci naša fakulta oslavuje už vzácne 100.narodeniny, stále ostáva na pulze doby, reflektuje
požiadavky moderného právnického vzdelávania so zameraním na rozvoj právneho
myslenia a potreby právnej praxe.

Zaradenie pozitívno - právnych predmetov do výučby už od prvého ročníka bakalárskeho
štúdia, dôraz na riešenie modelových právnych prípadov, klinické právne vzdelávanie
a úzka spolupráca fakulty s praxou a možnosťami rôznych stáži, garantujú absolventa nie
len s teoretickou vybavenosťou, ale najmä so schopnosťou právne myslieť.

Výučbu na fakulte zabezpečujú známe osobnosti vo svete práva, ktorých odborné
a vedecké diela nájdeš v knižnici takmer každého právnika. Ich akademická práca je
spravidla spojená aj so skúsenosťami z praxe, čo ešte viac prehlbuje ich fundovanosť.

Tento akademický semester však bude iný, a žiaľ do lavíc ikonickej prednáškovej miestnosti
na Šafárikovom námestí študenti nezasadnú. V záujme ochrany verejného zdravia sa naša
fakulta rozhodla realizovať všetky formy výučby dištančne, prostredníctvom online výučby.
Nepochybne sme z toho všetci smutní, nakoľko sa nebudeme môcť osobne stretávať so
svojimi spolužiakmi a učiteľmi, ako je to v akademickom prostredí prirodzené. Nebudeme
môcť organizovať typické študentské akcie, ktoré boli vždy príležitosťou na nadviazanie
nových kamarátstiev a posilňovaní kolektívov. Na tomto mieste by sme však radi
optimisticky citovali pána rektora prof. Števčeka: “Naša univerzita zvládla všeličo. Prešla si
rôznymi režimami, prežila vojnu, okupáciu a revolúciu. A ja som presvedčený, že zvládne aj
problémy, ktoré nám narobil koronavírus.” A my všetci dúfame, že sa v letnom semestri
spoločne stretneme v priestoroch našej fakulty na Šafárikovom námestí!

Štúdium na vysokej škole je iné ako na strednej škole. Kladie dôraz na individuálnu
zodpovednosť študentov a pristupuje k ním ako k dospelým osobnostiam, ktoré sú si
vedomé svojich povinností. Táto príručka má ambíciu pomôcť vám počas prvých týždňov
vášho štúdia u nás. Obsahuje kľúčové informácie a postupy, ktoré sa vám zídu v úvode
a vlastne aj počas celého štúdia.

Veríme, že sa stanete aktívnou súčasťou spoločenstva akademickej obce našej fakulty
a využijete všetky možnosti osobného a odborného rozvoja, ktoré vám fakulta ponúkne.

S prianím šťastia a úspechov v štúdiu,

Študentskí senátori”
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Osadenstvo fakulty tvorí akademická obec. Tá sa skladá z vyučujúcich, ostatných
vedeckých pracovníkov a študentov. Počas štúdia budeš takmer v každodennom kontakte
s vyučujúcimi, čo si vyžaduje určité pravidlá správania sa a vzájomnej úcty.

Základom je správne oslovenie pedagógov podľa ich akademického statusu ako ,,pán
magister“ a „pani magisterka“ (s titulom Mgr.), „pán doktor“ a „pani doktorka“ (s titulom
JUDr. alebo PhD.), „pán docent“ a „pani docentka“ (s titulom doc.), „pán profesor“ a „pani
profesorka“ (s najvyšším akademickým titulom prof.).

Pokiaľ nevieš, aký titul má vyučujúci, nápomocná Ti bude aj webová stránka fakulty. Na
mnohých stredných školách sa používa pre učiteľov všeobecne oslovenie „pán profesor“ a
„pani profesorka“, to na vysokej škole neplatí, takto sa oslovujú iba vyučujúci, ktorí titul
profesor skutočne majú.

Na elektronickú komunikáciu s pedagógmi slúži výlučne tvoje univerzitné e-mailové
konto. Ak použiješ svoj súkromný e-mail, vyučujúci nemá povinnosť na takýto e-mail
odpovedať.

Dôležitým bodom je aj spôsob obliekania sa. Predsa si už dospelý človek a študuješ na
univerzite a patrične k tomu treba prispôsobiť aj odev. Počas prípravy na slávnosti štúdia
(imatrikulácia, promócie) je potrebné myslieť na Príkaz rektora Univerzity Komenského
v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov
a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch. Obdobné pravidlá platia aj pre
požiadavky na odev pri všetkých skúškach.

Najelegantnejšie pre dámy pôsobí sukňa, ktorá končí tesne nad kolenami, pri nohaviciach
je podstatné, aby neboli z rifľových materiálov. Kombinované môžu byť s blúzkou, či
elegantným topom. Ako obuv odporúčame voliť klasické a pohodlné lodičky.
Extravagantný make-up a príliš výrazné doplnky nie sú vhodné.

Pre pánov je počas slávností štúdia oblek nevyhnutnosťou. Košeľa by mala byť doplnená
motýlikom či kravatou. Samozrejmosťou sú čisté topánky.
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Na chodbách fakulty a v rámci výučby sa budeš dennodenne stretávať s mnohými ľuďmi. Aj
preto je vhodné Ti v krátkosti predstaviť vedenie našej fakulty. Vo všeobecnosti sa vedenie
označuje ako stály poradný orgán dekana fakulty a jednotlivým členom prináležia konkrétne
oblasti, týkajúce sa každodenného života fakulty.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa:
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium:
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou:
JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Prodekan pre rozvoj:
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Prodekan pre legislatívu:
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Prodekanka pre doktorandské štúdium:
doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE

Prodekanka pre vzťahy s odbornou verejnosťou:
Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.

Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty:
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Tajomník:
Ing. Albert Priehoda, PhD.

Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy:
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Poradca dekana pre štúdium:
doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Bližšie informácie, kontakty a náplň portfólií jednotlivých členov vedenia nájdeš na webovej stránke
fakulty (www.flaw.uniba.sk – O fakulte – Vedenie fakulty).
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Jedným zo základných orgánov akademickej samosprávy fakulty je Akademický senát
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,AS PraF UK“). Tento
samosprávny zastupiteľský orgán sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty
a vo všeobecnosti sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť.

Zástupcovia študentov (tzv. študentskí senátori) sú volení priamo študentami jednotlivých
stupňov štúdia a tvoria vždy najmenej jednu tretinu všetkých členov AS PraF UK. Zastúpení
sú študenti bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.

Z pohľadu prvákov je dôležité uviesť, že zástupcu svojho ročníka zatiaľ v AS Praf UK mať
nebudete vzhľadom na fakt, že funkčné obdobie členov je dvojročné a ostatné voľby sa
uskutočnili v roku 2020. Prváci si budú môcť zvoliť svojho ročníkového zástupcu v
nasledujúcich doplňujúcich voľbách. Presný dátum bude zverejnený na stránke fakulty.

So svojimi problémami, otázkami a námetmi sa môžeš obrátiť na ktoréhokoľvek súčasného
študentského senátora.

Členovia AS PraF UK - študentská časť: Bc. Viktória Andrásiová, Vladimír Blahutiak, Bc.
Matúš Brath, Filip Loffay, Mgr. Milan Sklenár, Mgr. Erik Tóth.

Zasadnutia AS PraF UK sú verejné, každý sa môže zapojiť do diskusie plnej zaujímavých
otázok. Do pôsobnosti AS PraF UK patrí najmä schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty,
voľba kandidáta na dekana fakulty, schvaľovanie návrhu rozpočtu či vyjadrovanie sa
k návrhom rektora. AS PraF UK tiež zriaďuje komisie ako svoje poradné a kontrolné orgány.

Bližšie informácie nájdeš na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk – O fakulte –
Akademický senát).

Pri základných informáciách o akademickej samospráve nemôžeme tiež opomenúť
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, orgán akademickej samosprávy
univerzity ako celku. Každú fakultu v ňom zastupujú aj dvaja študenti, za našu fakultu Mgr.
Filip Vincent a Mgr. Erik Tóth.

Bližšie informácie nájdeš na webovej stránke univerzity (www.uniba.sk – O univerzite –
Orgány UK – Akademický senát UK).
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Najmladším fakultným orgánom je novovytvorená Rada pre kvalitu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Rada“). Tento iniciatívny, poradný
a kontrolný orgán bol zriadený za účelom zabezpečenia a hodnotenia vnútorného systému
zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na našej fakulte.

Skladá sa z pedagógov, zástupcov právnej praxe, ale čo je veľmi dôležité, zastúpenie v rade
máme aj my študenti. Rada overuje a hodnotí kvalitu vzdelávania na fakulte z vlastnej
iniciatívy, ale zároveň sa na ňu môže s podnetom napr. na vykonanie hospitácie obrátiť,
ktorýkoľvek člen akademickej obce, teda aj my študenti.

Ako študent práva, teda systému pravidiel správania sa, musíš dbať aj na ich dodržiavanie.
Každý študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a fakulty a riadne a včas
plniť povinnosti uložené rozhodnutiami orgánov univerzity alebo fakulty. V prípade ak
porušíš svoje povinnosti stanovené najmä vnútorným predpisom č. 5/2020 Študijným
poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dopustíš sa
disciplinárneho priestupku.

Disciplinárne priestupky prerokúva Disciplinárna komisia zložená z pedagógov a študentov.
Za disciplinárny priestupok môže byť študentovi uložené ako disciplinárne opatrenie aj
vylúčenie zo štúdia. Hoci posledné slovo o sankcii má dekan fakulty, nemôže uložiť
prísnejšiu ako navrhla Disciplinárna komisia.

Postavenie Disciplinárnej komisie, disciplinárne priestupky, proces disciplinárneho konania
a s tým súvisiace inštitúty upravuje vnútorný predpis č. 13/2018 Disciplinárny poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov.
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Fakulta sa vnútorne člení na pracoviská, ktorými sú okrem Dekanátu a Akademickej
knižnice fakulty aj jednotlivé katedry a ústavy, v rámci ktorých pôsobia jednotliví
pedagógovia a vedeckí pracovníci.

Činnosť katedier riadia vedúci katedier, ktorí majú vždy aj svojho zástupcu vedúceho
katedry. Vedením ústavov sú poverení riaditelia ústavov, ktorí taktiež majú svojich
zástupcov. Na vedúcich katedier, riaditeľov ústavov, resp. ich zástupcov, sa môžeš obrátiť
v prípadoch, ak máš pocit, že niektorý zo zamestnancov ich pracoviska porušil Tvoje práva
zaručené Študijným poriadkom alebo iným vnútorným predpisom.

Zoznam jednotlivých katedier a ústavov je prehľadne spracovaný na fakultnej webovej stránke
(www.flaw.uniba.sk – Pracoviská).

Po kliknutí na konkrétne pracovisko ľahko zistíš, kto je vedúcim katedry/riaditeľom ústavu
a jeho zástupcom. Je tam zverejnený aj zoznam zamestnancov, aktuality a užitočné
dokumenty, ako napríklad sylaby, otázky na záverečné skúšky alebo priebežné hodnotenie
či študijné podklady k jednotlivým predmetom vyučovaným daným pracoviskom.

V prípade akýchkoľvek študijných záležitostí je Ti po administratívnej stránke k dispozícii
Študijné oddelenie fakulty, ktoré nájdeš na 2. poschodí starej budovy v miestnostiach 211-
213 SB.

Študijné oddelenie slúži na vybavovanie administratívnych záležitostí spojených so
štúdiom – zápisy, vydávanie a prolongácia študentských preukazov. Taktiež poskytuje
poradenstvo súvisiace so štúdiom a pomoc s riešením problémov, napr. zapísanie alebo
zrušenie predmetu v rámci prvých dvoch týždňov semestra, zle zapísaný predmet a pod.
Taktiež vydáva potvrdenia o návšteve školy, výpisy študijných výsledkov a pod.

Aktuálny zoznam študijných referentiek nájdeš na webovej stránke fakulty
(www.flaw.uniba.sk – Štúdium – Študent (Bc., Mgr.) – Študijné oddelenie, študijní
poradcovia).

Vedúcou študijného oddelenia je Mgr. Helga Kovačičová, na ktorú sa v prípade akútneho
problému môžeš tiež obrátiť. Študijné oddelenie zverejňuje oznamy na webovej stránke
fakulty, na vývesnej tabuli a rovnako zasiela informácie dôležité pre štúdium aj
prostredníctvom univerzitných e-mailových kont (je dôležité stále sledovať poštu
v Outlook!).

Úradné hodiny a kontakty na jednotlivé študijné referentky nájdeš na vyššie uvedenej
webovej adrese.
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Akademická knižnica fakulty Ti poskytne cenné materiály pre štúdium či už pri písaní
seminárnych a záverečných prác alebo počas skúškového obdobia. Zároveň slúži aj ako
študovňa, kde môžeš v pokoji a tichu študovať dostupnú literatúru.

Nachádza sa na 5. poschodí v novej budove v miestnostiach č. 521-532, registrácia je pre
študentov bezplatná. Pomoc a rady Ti ochotne poskytnú pracovníčky knižnice. Priestory sú
pokryté WiFi signálom, vybavené elektrickými zásuvkami a k dispozícii sú aj počítače.

Materiály v knižnici sú rozdelené do dvoch skupín:
- materiály určené na prezenčné štúdium – nedajú sa vypožičať, je možné s nimi

pracovať len priamo v knižnici,
- publikácie určené na vypožičanie – sú označené zelenou značkou a výpožičná doba

je 2 týždne s možnosťou si ju cez elektronický systém predĺžiť o ďalších 14 dní.

Otváracie hodiny a online katalóg dostupnej literatúry nájdeš na webovej stránke fakulty
(www.flaw.uniba.sk – Služby – Knižnica).

Študijné materiály (knihy, učebnice, skriptá) si nie je možné vypožičať na celý semester,
ale spravidla je potrebné zakúpiť si ich a to buď v obchodoch s právnickou literatúrou alebo
od starších spolužiakov. Ekonomicky výhodnejšia je samozrejme druhá možnosť.
S nákupom sa netreba zbytočne ponáhľať, je dobré počkať na prvé semináre, kde Vás
vyučujúci oboznámia so zoznamom potrebnej literatúry. Pri kúpe si treba vždy overiť o aké
vydanie publikácie ide, pretože mnohé knihy sa musia z dôvodu častých legislatívnych
zmien aktualizovať. Ak budeš mať jasno v tom, aké knihy potrebuješ, ľahko ich zoženieš aj
pomocou internetu napr. cez facebookovú skupinu „PraF UK – knihy“.

Virtuálna prehliadka akademickej knižnice fakulty dostupná TU.

8

http://www.flaw.uniba.sk/
https://www.google.com/maps/@48.1410265,17.1149484,3a,75y,257.35h,84.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNIj89glQP6ug8frbAw7sUiX2sDN-N3-PVaVhpE!2e10!7i10000!8i5000?shorturl=1


Ako študent našej fakulty máš prístup k externým informačným zdrojom, kde môžeš
nájsť mnoho odborných a vedeckých článkov.

Bližšie k externým informačným zdrojom pozri TU.

Ďalšou možnosťou ako sa dostať k externým informačným zdrojom je využitie vzdialeného
prístupu cez CVTI SR.

Bližšie informácie nájdeš TU.

Taktiež máš zabezpečený prístup k rôznym komerčným právnym informačným
systémom ako beck-online, judikáty.info či Nové ASPI.

Bližšie k právnym informačným systémom pozri TU.
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Univerzita Komenského v Bratislave je zapojená do viacerých medzinárodných projektov,
zrejme najpopulárnejším z nich je Erasmus+, ktorého kľúčovou aktivitou je mobilita
študenta do zahraničia. Dáva jedinečnú príležitosť študovať na zahraničnej vysokej škole,
zlepšiť sa v cudzom jazyku, získať skúsenosti a spoznať veľa nového. Kredity získané
v zahraničí Ti budú u nás uznané v zmysle ustanovení Študijného poriadku.

Podmienky mobility – štúdium:
- účastník môže byť študent Bc., Mgr. aj PhD.
- v každom stupni štúdia možno absolvovať pobyt v max. trvaní 12 mesiacov
- študent môže mobilitu realizovať až od 2. ročníka Bc.
- úspešné absolvovanie výberového konania v cudzom jazyku, ktoré pozostáva

z písomnej a ústnej časti, pričom body možno získať aj za prospech alebo
mimoškolské aktivity

- po výberovom konaní sa zostavuje poradovník podľa získaných bodov
- čím vyššie sa v poradovníku umiestniš, tým budeš mať väčší výber krajín, kam

vycestovať
- úspešným študentom bude pridelený podporný grant vo výške od 470 – 520€/mesiac

v závislosti od krajiny pobytu.

Program Erasmus+ ponúka aj možnosť stáže. Stáž je obdobie, ktoré študent strávi
v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre Erasmus+. Podmienky sú podobné
ako pri mobilite – štúdium, odlišnosti uvádzame nižšie.

Podmienky mobility – stáž:
- študent môže realizovať stáž už v 1. ročníku Bc. štúdia
- tento typ mobility sa odporúča absolvovať tesne pred ukončením štúdia
- stáže sú dostupné aj pre absolventov, do 12 mesiacov od absolvovania
- max. rozsah je 2-12 mesiacov v každom stupni štúdia

Bližšie informácie o programe Erasmus+, ale aj o iných možnostiach štúdia v zahraničí nájdeš
na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk – Medzinárodné vzťahy)

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia je fakultné pracovisko,
v ktorého pôsobnosti sú aj zahraničné študijné pobyty. V prípade akýchkoľvek otázok sa
neváhaj na oddelenie obrátiť, nájdeš ho v starej budove na 3. poschodí, miestnosť č. 310a
SB, prípadne môžeš kompetentných kontaktovať e-mailom
michaela.krescankova@flaw.uniba.sk
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AiS2 – Akademický informačný systém je systém, ktorý slúži na elektronické spracovanie
celej študijnej agendy. Je prostriedkom na elektronizáciu administratívnych procesov na
univerzite a jeho ambíciou je minimalizovať návštevy študijného oddelenia.

Prostredníctvom AiS2 si budeš zapisovať predmety na akademický rok, tvoriť rozvrh,
prihlasovať sa na skúšky, učitelia Ti tam budú zapisovať známky, slúži teda aj ako
„elektronická žiacka knižka“. Indexy sú už zrušené!

Práca s AiS2 nie je jednoduchá a vyžaduje si aj určitú mieru trpezlivosti, zatiaľ sme však
vhodnejšiu alternatívu nenašli.

Všetky potrebné návody k AiS2 nájdeš na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk –
Štúdium – AIS – príručky a návody).

CePIT je univerzitné centrum podpory informačných technológií, ktoré slúži ako pracovisko
prvotného kontaktu v prípadoch porúch, výpadkov alebo otázok používateľov v súvislosti
s IT službami. Pracovisko poskytuje svoje služby formou telefonickej podpory pri riešení IT
problémov. Pracovníci CePIT sú k dispozícii v pracovné dni od 7:00 do 20:00 a cez víkendy
od 9:00 do 12:00 na telefónnom čísle 02/9010 4444.
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Rovnako ako iné inštitúcie, ani naša fakulta sa nezaobíde bez vnútorných predpisov, ktoré
upravujú základné fungovanie fakulty ako celku. Ich vydávanie patrí do vlastnej právomoci
fakulty a pre adresátov sú všeobecne záväzné.

Pre študenta je základným vnútorným predpisom vnútorný predpis č. 5/2020 Študijný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Je to prvý predpis, kde
hľadať odpovede na svoje otázky, upravuje základné práva a povinnosti študentov,
organizáciu štúdia, absolvovanie predmetov, množstvo potrebných kreditov pre
postup do ďalšieho štúdia a mnoho ďalšieho. Nájdeš tam aj pravidlo troch absencií,
ktoré znamená, že máš automaticky ospravedlnené tri neúčasti na seminári.

Fungovanie fakulty upravujú aj ďalšie vnútorné predpisy, napr. opatrenia dekana upravujú
dĺžku skúškového obdobia, zápisy a predzápisy alebo termíny štátnych skúšok.

Študuješ právo, takže vždy primárne hľadaj odpovede vo vnútorných predpisoch a až
keď zistíš, že odpoveď sa v nich nenachádza alebo je nejednoznačná, obráť sa na
kompetentné osoby z fakulty.

Všetky vnútorné predpisy nájdeš na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk – O fakulte –
Legislatíva a dokumenty – Vnútorné prepisy a opatrenia).
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Kredity vyjadrujú množstvo práce študenta potrebnej na absolvovanie predmetov. Čím má
predmet vyššiu kreditovú hodnotu tým je náročnejší. Spravidla majú najvyššiu kreditovú
hodnotu „hlavné“ predmety – povinné predmety. Kredity získaš až po úspešnom
absolvovaní predmetu.

Štandardná záťaž študenta na celý akademický rok v dennej forme je 60 kreditov, za
semester 30. Študent musí získať počas bakalárskeho študijného programu najmenej 180
kreditov a počas magisterského študijného programu najmenej 120.

Aby študent mohol pokračovať v štúdiu musí na konci prvého semestra preukázať úspešné
absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a získať minimálne 12 kreditov.
V každom roku štúdia musíš na to aby si mohol pokračovať v štúdiu získať za zimný a letný
semester spolu minimálne 30 kreditov.

Veľkou výhodou našej fakulty je, že nie sme zaradení do krúžkov (seminárnych skupín), o
čom Ti istotne už tvoji starší kamaráti hovorili. U nás je to s rozvrhom tak, že si ho každý
zostavuje sám individuálne, podľa toho ako mu to vyhovuje. Napríklad, ak cestuješ zďaleka
a vlak Ti ide v pondelok ráno alebo pracuješ alebo máš iné osobné záležitosti. Preto
nemáme krúžky, ale každý seminár máš s inými spolužiakmi a na základe toho sa môžete
všetci poznať a viac sa o sebe dozvedieť. Výbornou správou pre Teba je, že piatky výučba
denného štúdia u nás neprebieha, takže máš už vo štvrtok naozajstný malý piatok☺.

Rozvrh sa vytvára vždy pred začiatkom semestra, či už zimného alebo letného,
prostredníctvom AiS2.

Presný postup aj s obrázkami ako postupovať nájdeš na webovej stránke fakulty
(www.flaw.uniba.sk – Štúdium - Študent (Bc., Mgr.) - Rozvrh hodín)
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Akademický rok sa začína 20. septembra kalendárneho roka a končí sa 13. mája
nasledujúceho roka.

Akademický rok sa člení na zimný a letný semester, oba sa delia na výučbovú časť
a skúškové obdobie.

Harmonogram akademického roka 2021/2022:

Zimný semester:
výučba od 20.09.2021 do 17.12.2021, skúškové obdobie od 03.01.2022 do 11.02.2022

Letný semester:
výučba od 14.02.2022 do 13.05.2022, skúškové obdobie od 16.05.2022 do 30.06.2022

Slávnostné otvorenie 103. akademického roka na UK sa bohužiaľ z pandemických
dôvodov 20. septembra 2021 o 11:00 h. v Aule UK neuskutoční.

Virtuálna prehliadka Auly UK dostupná TU.
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Pred začiatkom každého akademického roka je študent povinný, ak chce pokračovať
v štúdiu, vykonať zápis do ďalšieho ročníka. V rámci neho si vyberieš a zapíšeš aj predmety,
ktoré v ďalšom roku chceš absolvovať.

Zápis má spravidla 3 etapy, v jednej z nich musíš zápis vykonať. Prvá etapa je prioritný
zápis, ktorý slúži ako odmena pre vynikajúcich študentov s váženým študijným priemerom
rovným alebo nižším ako 1,20, je výhodný najmä pri výberových predmetoch s kapacitným
obmedzením.

Potom nasleduje druhá etapa - predzápis, ktorý sa vykonáva elektronicky cez informačný
systém AiS2. Počas predzápisu si musíš zapísať všetky povinné predmety na daný
akademický rok podľa študijného plánu a aj znovuzapísať povinný predmet, ktorý sa ti
nepodarilo úspešne absolvovať v predchádzajúcom roku štúdia. Taktiež si musíš zapísať
minimálne tri povinne voliteľné predmety (okrem posledného roka štúdia), kde máš
rovnako povinnosť zapísať si aj povinne voliteľné predmety, ktoré sa ti v predchádzajúcom
roku štúdia nepodarilo absolvovať, resp. namiesto neho si môžeš zapísať aj iný, ale
z ponuky, kde bol aj ten neúspešne absolvovaný. Tiež si môžeš zapísať výberové predmety,
ktoré Ťa zaujali.

Tretia etapa je hlavný zápis, ktorý je určený najmä pre 1.ročník bakalárskeho študijného
programu, na ktorý sa povinnosť predzápisu nevzťahuje. Hlavný zápis je tzv. fyzický zápis,
to znamená, že sa ho treba zúčastniť osobne a neprebieha elektronicky.

Študent si môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť, zmeniť
alebo zapísať ďalší predmet prostredníctvom študijného oddelenia.

Bližšie informácie o zápisoch a predzápisoch na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk –
Štúdium – Študent (Bc., Mgr.) – Zápisy, predzápisy)

Bližšie informácie o študijnom pláne a informačných listoch k predmetom na webovej stránke
fakulty (www.flaw.uniba.sk – Štúdium – Študent (Bc.,Mgr.) – Študijné plány, informačné listy
– Reformovaný študijný program – Bakalársky študijný program „právo“ – denná forma)
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Predmet si absolvoval, ak si za neho získal hodnotenie v rozmedzí A-E. Študent získa
kredity len za úspešne absolvované predmety (nesmieš dostať FX). Formami skúšania sú
skúška (ústna alebo písomná počas skúškového obdobia) alebo priebežné hodnotenie
(počas semestra) alebo kombinácia oboch predchádzajúcich foriem. Konkrétny spôsob
hodnotenia musí vždy príslušný vyučujúci oznámiť študentom na začiatku semestra
a nemôže byť počas semestra menený.

Matériu potrebnú pre úspešné absolvovanie predmetu nájdeš spravidla na webovej stránke
fakulty (www.flaw.uniba.sk – Pracoviská – Katedry/Ústavy – vyberieš si konkrétnu katedru –
Dokumenty – Otázky).

Ak nedosiahneš počas semestra z priebežného hodnotenia dostatočný počet bodov
potrebných na absolvovanie predmetu, dostaneš FX. Máš právo sa prihlásiť na dva opravné
termíny, ktoré vyučujúci určí spravidla počas skúškového obdobia. Pri opakovane
zapísanom predmete máš právo prihlásiť sa na dva opravné termíny.

Pri ústnej semestrálnej skúške máš pred odpoveďou právo na minimálne 10-minútovú
prípravu. Nezabudni prísť adekvátne oblečený (pozri k tomu „Vysokoškolský protokol“). Aj
pri ústnom skúšaní máš právo prihlásiť sa na dva opravné termíny a pri opakovane
zapísanom predmete máš právo prihlásiť sa na dva opravné termíny.

Termíny semestrálnych skúšok pred koncom semestra vypíšu príslušné katedry v systéme
AiS2. Ako sa prihlásiť nájdeš na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk – Štúdium – AIS
– príručky a návody).

Pri skúškach môžeme používať nekomentované právne predpisy.

Na fakulte sa používajú nasledovné klasifikačné stupne: A-výborne, B-veľmi dobre, C-
dobre, D-uspokojivo, E-dostatočne, FX-nedostatočne

Pri každej skúške máš právo hodnotenie odmietnuť, bude ti zapísané FX a môžeš sa
prihlásiť na opravný termín.

17

http://www.flaw.uniba.sk/
http://www.flaw.uniba.sk/


Jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného programu je aj vykonanie štátnej
skúšky. Štátnu skúšku si predstav ako záverečnú skúšku pred získaním titulu (Bc. alebo
Mgr.), ktorá má preveriť tvoje vedomosti nadobudnuté počas celého štúdia.

Štátna skúška v tvojom študijnom programe je interdisciplinárna. To znamená, že pred
skúšobnou komisiou budeš musieť v rámci štátnej skúšky v bakalárskom študijnom
programe preukázať vedomosti prierezovo z teórie práva, správneho práva, občianskeho
práva a ďalších vybraných právnych odvetví.

Ďalšou podmienkou pre úspešné absolvovanie študijného programu je záverečná práca.
Tvoja bakalárska práca alebo diplomová práca má preukázať, že dokážeš aj tvorivo
pracovať v študijnom odbore. Tému práce a školiteľa si vyberieš v akademickom roku, ktorý
predchádza poslednému roku štúdia. Teda v bakalárskom študijnom programe na to mysli
v úvode druhého ročníka. Najprv si vyberieš predmet, z ktorého chceš prácu písať, potom
konkrétneho vyučujúceho, ktorý sa stane tvojím školiteľom, no a samozrejme si so
školiteľom dohodneš aj tému práce.
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Výučba na našej fakulte prešla v ak. roku 2017/2018 veľkou reformou. Sme jediná fakulta na
Slovenku, ktorá zaviedla moderný a inovatívny štýl výučby právnických predmetov, ktorý
spočíva v koncentrácii teoretických poznatkov v 1. stupni štúdia (Bc.), s ich následným
rozvíjaním v 2. stupni (Mgr.) prostredníctvom interdisciplinárnych predmetov, aplikáciou
teoretických poznatkov a ich zasadzovaním do medzinárodných súvislostí.

Isto už vieš, že štúdium na našej fakulte je 5-ročné a skladá sa z bakalárskeho stupňa štúdia
a magisterského stupňa štúdia. Bakalárske štúdium je 3-ročné a ukončuje sa štátnou
skúškou a obhajobou bakalárskej práce (pozri k tomu „Štátne skúšky a záverečné práce“).
Počas 3-ročného štúdia je potrebné nazbierať minimálne 180 kreditov (tj. cca 60 kreditov
za akademický rok).

Predmety sa delia na:
- Povinné predmety – tzv. áčkové predmety, ktoré musíš mať všetky zapísané v

danom akademickom roku podľa študijného plánu
- Povinne voliteľné predmety – tzv. béčkové predmety – každý rok máš na výber

istú skupinu premetov ( napríklad 6 ), z ktorých si okrem posledného ročníka musíš
minimálne 3 vybrať

- Výberové predmety – tzv. céčkové predmety – tieto predmety dopĺňajú Tvoje
štúdium a slúžia na to, aby si nazbieral dostatočný počet kreditov za akademický
rok, prípadne aj navyše a rozšíril tak svoje vedomosti ☺

- Cudzojazyčné predmety – reformou sa zviedol aj povinný cudzí jazyk počas celých 3
rokov. Máš na výber z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka,
prípadne iný po nazbieraní dostatočného počtu záujemcov. Fakulta s radosťou
poskytneme aj výučbu iného jazyka. Treba sa len pýtať a zisťovať. V tejto oblasti
Vám s radosťou poradia vyučujúci z Ústavu cudzojazyčnej právnej komunikácie.

Niektoré predmety sú tzv. prerekvizitné. Prerekvizitný predmet znamená, že predmety
v nasledujúcom semestri budú naň nadväzovať a preto je dôležité, aby si mal vykonanú
úspešne skúšku z tohto predmetu.

Každý predmet sa počas semestra vyučuje formou prednášky a seminára. Na prednáške sa
dozvieš, resp. si vypočuješ, teoretický základ k danej problematike z konkrétneho právneho
odvetvia a následne na seminári sa už budete téme viac venovať z praktického, aplikačného
hľadiska.

Prednášky sú zverejnené v elektronickom archíve prednášok prostredníctvom aplikácie
MS STREAM.
Elektronický archív prednášok nájdeš TU.

Bližšie informácie k predmetom nájdeš na fakultnej webovej stránke (www.flaw.uniba.sk –
Štúdium – Študent (Bc., Mgr.) – Študijné plány, Informačné listy – Bakalársky študijný
program „právo“ – denná forma)
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Klinické právne vzdelávanie je vlajkovou loďou modernizácie výučby na našej fakulte, ktoré
sa v širšej miere na fakulte implementuje od roku 2012. Podstatou právnych kliník je
interaktívna metóda vzdelávania s cieľom prepojiť teoretické a praktické znalosti, pracovať
na praktických zručnostiach v spolupráci s ľuďmi z praxe a v súlade s profesijnou etikou.

Medzi najpopulárnejšie klinické predmety patrí napríklad Študentská právna poradňa,
Právna klinika pre start-upy alebo Právna klinika pre komunity (street law). Výučbu
zastrešuje Ústav klinického právneho vzdelávania, ktorý zabezpečuje aj príležitosti na účasť
v medzinárodných súťažiach (tzv. simulované súdne konania ,,Moot court“) a množstvo
stáží (Kancelária prezidenta SR, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR ...), ktorých
katalóg nájdeš v sekcii aktuality na nižšie uvedenej adrese.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke fakulty (www.flaw.uniba.sk – Pracoviská –
Ústavy – Ústav klinického právneho vzdelávania)

Dôležitou formou podpory a motivácie študentov je inštitút štipendií. Upravuje ich vnútorný
predpis č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Sociálne štipendium je forma podpory pre študentov na úhradu nákladov spojených so
štúdiom. Slúži pre študentov s nedostatočným sociálnym zabezpečením. Na sociálne
štipendium má študent právny nárok.

Podrobnosti a postup pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium nájdeš na webovej stránke fakulty
(www.flaw.uniba.sk – Štúdium – Študent (Bc., Mgr.) – Štipendiá).

Motivačné štipendium (prospechové alebo mimoriadne) je odmenou pre študentov za
vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku. Ak chceš
dostať prospechové štipendium tak za príslušný akademický rok treba získať minimálne 54
kreditov a zároveň dosiahnuť vážený študijný priemer rovný alebo nižší ako 1,30.

Viac na www.flaw.uniba.sk – Štúdium – Študent (Bc., Mgr.) – Štipendiá. Tiež môžeš získať
mimoriadne štipendium za mimoriadny výsledok vo výskume alebo za úspešnú reprezentáciu
fakulty.

Štipendiá z vlastných zdrojov môžu byť priznané študentom aj absolventom (do 90 dní od
riadneho skončenia štúdia) napr. za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, príkladný občiansky
postoj alebo za aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy.
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Preukaz študenta je doklad potvrdzujúci študentovo právne postavenie, ktoré ho oprávňuje
využívať práva a výhody študenta. Študenti dennej formy štúdia si môžu pri nástupe do 1.
ročníka vybrať preukaz s vizuálom ISIC alebo bez vizuálu ISIC. Preukaz študenta má okrem
množstva mimoškolských výhod a zliav aj univerzitné funkcionality napr. vstup do budov,
učební, stravovací systém ...

Preukaz študenta ISIC je jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia.
Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí (viac info na:
www.isic.sk).

Poplatky za preukazy a licencie sú: preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
– 20€, preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC – 10€. Každoročné
obnovenie platnosti preukazu študenta s licenciou ISIC prolongačnou známkou stojí 13€
(licencia – 10€ a režijné náklady 3€). Na začiatku každého ak. roka je potrebné aktivovať
svoj preukaz priložením k univerzitnému terminálu, u nás na fakulte sa nachádza vo
vestibule starej budovy pri vrátnici.

Viac informácií o univerzitných preukazoch nájdeš TU.

Na fakulte máme od roku 2008 aj WiFi pripojenie, ktoré je integrované do projektu
Eduroam. Táto služba je určená študentom a pracovníkom Univerzity Komenského
v Bratislave.

Pre použite služby sa vyžaduje autentifikácia študenta používateľským menom a prístupovým
kódom, ktoré má každý študent pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) a môžeš si ich
vyhľadať na adrese: https://cdo.uniba.sk/public/findPK bližšie info aj na www.uniba.sk –
Služby – Služby informačných technológií – WiFi – Eduoram.
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The European Law Students Association (ELSA) – je nezávislá, nepolitická, nezisková,
stavovská organizácia združujúca viac ako 30 000 študentov práva v 35 krajinách Európy. Na
našej fakulte pôsobí lokálna ELSA Bratislava od roku 1990 a tak je najstaršou z piatich
lokálnych skupín na Slovensku. Bližšie informácie na www.facebook.com/elsabratislava
alebo osobne v kancelárii spolku v miestnosti č. 517 SB.

Debatný spolok Právnickej fakulty UK – je študentským spolkom pôsobiacim na fakulte,
za účelom vytvárania priestoru pre rozvoj rétorických a argumentačných zručností
študentov práva. Spolok v priebehu akademického roka organizuje debaty medzi
vyučujúcimi ako aj odborníkmi z praxe a študentami, ktoré sú verejné. Zároveň aj debaty na
rôzne témy, ktorých sa môžeš zúčastniť a zlepšiť tak svoj prejav. Viac informácií na
www.facebook.com/DebatnySpolokPrafUk

Komora študentov práva – je študentským spolkom združujúcim študentov Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Cieľom spolku je prispieť k budovaniu
spolupatričnosti medzi študentami a zároveň vytvárať priestor a poskytnúť podporu
každému, kto príde s originálnym nápadom na podujatie, aktivitu alebo inú doplnkovú
činnosť popri štúdiu. Komora študentov práva každoročne organizuje podujatie Beánia
právnikov, ktoré je najväčšou študentskou akciou na fakulte počas akademického roka.
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JobFair – veľtrh advokátskych kancelárií, poradenských spoločností, orgánov verejnej moci
a iných potencionálnych zamestnávateľov študentov a absolventov fakulty. Podujatie
prebieha zvyčajne na jeseň vo vestibule fakulty. Účastníci majú možnosť uchádzať sa
o voľné pracovné miesta a zároveň prezentovať svoj životopis. Sprievodný program
pozostáva z rôznych diskusií a workshopov, ktoré sú príležitosťou na obohatenie
vedomostí a zlepšenie pracovných zručností.

Bratislavské právnické fórum – je medzinárodná vedecká konferencia organizovaná
Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou každoročne v spolupráci aj
s inými inštitúciami podľa ústrednej témy konferencie. Konferencia pozostáva z plenárneho
zasadnutia a rokovaní v jednotlivých sekciách rozdelených podľa právnych odvetví.
Výstupom z konferencie je zborník príspevkov.

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) – súťaž organizovaná pod záštitou dekana
doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., ktorá je priestorom pre všetkých študentov fakulty bez
ohľadu na formu a stupeň štúdia prezentovať svoje poznatky, podať a obhájiť svoje názory.
Podstatou je písanie a odovzdanie práce ŠVOČ, pričom tie najlepšie práce sú prezentované
na Konferencii ŠVOČ a odmenené zaujímavými cenami. Aktuálne informácie nájdeš aj na:
www.facebook.com/SVOCnaPraFUK.

Letná škola právnických zručností – interaktívny workshop, cieľom ktorého je priblížiť
študentom právnu prax. Na podujatí sa podieľajú lektori z prestížnych advokátskych
kancelárií. Spravidla sa koná v septembri a prihlasovanie prebieha v letnom semestri.
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Deň otvorených dverí – je veľmi dôležité, aby uchádzači o štúdium mali možnosť spoznať
nás už pred tým, ako sa rozhodnú kam ísť po strednej škole študovať. Vždy na jeseň sa
otvárajú brány našej fakulty pre verejnosť, aby mohla nahliadnuť ako naša fakulta funguje.
So sprievodným programom vždy pomáhajú študenti, lebo nakoniec my sme tou
najautentickejšou reklamou.

MiniErasmus – projekt, ktorý organizuje Future Generation Europe, spočíva v príležitosti
pre stredoškolákov zažiť život vysokoškoláka. Zároveň je to pre nás príležitosť propagovať
fakultu a naše študijné programy. Účasť študentov fakulty na tomto projekte je veľmi
dôležitá, nakoľko práve my sa stávame počas projektu MiniErasmus mentormi a
sprievodcami pre stredoškolských návštevníkov.

Stretnutie študentov s dekanom – každoročne študentskí senátori spolu s vedením
fakulty organizujú verejnú diskusiu študentov s dekanom, kde informuje o plánoch vedenia
a zároveň odpovedá na všetky otázky od účastníkov.

Anketové hodnotenie pedagógov - je možnosť pre všetkých študentov fakulty vyjadriť sa
k výučbe a jednotlivým vyučujúcim. Prebieha vždy na záver každého semestra
akademického roka prostredníctvom informačného systému AiS2.

Vedecké konferencie a panelové diskusie – naša fakulta je miestom organizovania
množstva právnických konferencií a diskusií na rôzne aktuálne celospoločenské témy
a problematiky v oblasti práva. Spravidla ide o verejné podujatia s voľným vstupom.
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Naša fakulta sídli v historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom
námestí. Spolu s Právnickou fakultou sa v budove nachádza aj Rektorát a niektoré učebne
využíva aj Filozofická fakulta.

Základnou informáciou je, že budova sa delí na starú (SB) a novú (NB), je to veľmi dôležité
vzhľadom na to, že číselné označenie učební sa môže v starej a novej budove zhodovať
a práve skratka „SB“ alebo „NB“ ti napovie, kde to vlastne je. Vstup do starej budovy je
priamo zo Šafárikovho námestia, vstup do novej budovy je z Múzejnej ulice.

Obe budovy sú prepojené chodbami od prvého až po štvrté poschodie. Pri prechode
z jednej budovy do druhej maj na pamäti zmenu poschodia, napr. ak prechádzaš zo
štvrtého poschodia starej budovy, v novej sa ocitneš na piatom poschodí.

Keď vojdeš do starej budovy budeš sa nachádzať vo vestibule, v ktorého zadnej časti na
nachádza v strede kaviareň, na pravej strane bufet a na ľavej strane kníhkupectvo
Heuréka (papiernictvo zároveň), kde si môžeš zakúpiť učebnice. Je tam aj možnosť tlače a
kopírovania dokumentov.

Keď vojdeš do novej budovy po pravej strane nájdeš Informačné centrum a na konci
vstupnej haly na pravej strane šatňu s uzamykateľnými skrinkami. Zo vstupnej haly môžeš
schodiskom zísť do suterénu, kde sa nachádza posilňovňa, telocvičňa a šatne.

Učebne ako aj kancelárie sú označené zvyčajne trojciferným číslom, kde prvé vyjadruje číslo
poschodia, no a samozrejme prívlastkom „SB“ alebo „NB“.

Virtuálnu prehliadku priestorov fakulty nájdeš TU.
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Chceme Ťa ešte upozorniť na zopár miest, ktorých nájdenie spočiatku robí problém.
Učebňa č. 1 sa nachádza oproti šatniam na prízemí novej budovy. Učebne č. 2-12 nájdeš vo
vestibule starej budovy. Učebňa č. 10 sa delí na 10A a 10B majú spoločný vstup z vestibulu
starej budovy (pri bufete). Učebňa č. 7 sa nazýva Súdna sieň a nachádza sa za bufetom vo
vestibule starej budovy. Prednášková miestnosť, inak nazývaná aj Amfiteáter (AMF) sa
nachádza na 2. poschodí starej budovy.

Čísla kancelárií jednotlivých vyučujúcich nájdeš vždy uvedené na webovej stránke fakulty
(www.flaw.uniba.sk – Pracoviská – Katedry/Ústavy – zvolíš si katedru alebo ústav, kde
konkrétny pedagóg učí – Zamestnanci – pod každým menom je aj číslo kancelárie)

Študenti našej fakulty s bydliskom mimo Bratislavy majú možnosť uchádzať sa
o ubytovanie na Vysokoškolskom internáte Družba UK alebo vo Vysokoškolskom meste Ľ.
Štúra v Mlynskej doline (tzv. Mlyny UK).

Ubytovací proces je upravený najmä vo vnútornom predpise č. 8/2017 Smernici rektora UK,
ktorou sa upravuje ubytovací proces na Univerzite Komenského v Bratislave.

Žiadosti o ubytovanie sa podávajú v priebehu leta prostredníctvom elektronického
formulára, ktorý nájdete na www.moja.uniba.sk v časti E-ubytovanie. Čo je však veľmi
dôležité, žiadosti pokračujúcich študentov sa vyhodnocujú na princípe bodového zisku,
ktorý Ti bude pridelený za prospech, mimoškolské aktivity, študijné úspechy..., takže čím
lepšie výsledky budeš dosahovať, tým je vyššia pravdepodobnosť získania ubytovania
podľa tvojich predstáv.

Bližšie informácie na fakultnej webovej stránke (www.flaw.uniba.sk – Štúdium – Študent
(Bc., Mgr.) – Ubytovanie)
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Školská jedáleň na fakulte – naša jedáleň sa nachádza pod schodiskom na ľavej strane,
hneď ako vojdeš do vestibulu v starej budove. Jedáleň je už dlhodobo v rekonštrukcii, ale
my veríme v skoré znovuotvorenie

Školská jedáleň v susednej Filozofickej fakulte – ako alternatíva pre študentov
a zamestnancov slúži školská jedáleň na Gondovej ulici, hneď vedľa našej fakulty, musíš
mať, ale vopred kúpený lístok, ktorý si môžeš kúpiť pred jedálňou

Družba Cantina – je stravovacie zariadenie v internáte Družba UK, v ponuke je aj denné
menu, ktoré si môžeš kúpiť za študentské ceny, ak sa preukážeš preukazom študenta

Eat&Meet – študentská jedáleň vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra medzi blokmi
átriových domkov C a D. Aby si sa tam dostal musíš mať so sebou aktivovaný preukaz
študenta.

Venza – ďalšia študentská jedáleň vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra, taktiež v areáli
átriových domkov v bloku V. Nezabudni si vziať preukaz študenta!

Dotáciu na stravu (študentskú zľavu) môžete v jedálňach vo Vysokoškolskom meste Ľ.
Štúra využiť 2x denne. Denné menu môžete sledovať na ich facebookových stránkach.

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov
vysokých škôl na Slovensku. Je zriadená zákonom o vysokých školách a ako samostatný
a nezávislý orgán vysokoškolskej reprezentácie vyvíja činnosť pre zlepšenie
vysokoškolského prostredia. Združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl.

Podrobnosti nájdeš na webovej stránke ŠRVŠ (www. srvs.eu).
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ADRESA FAKULTY: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo námestie č.6, 
P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava

PODATEĽŇA FAKULTY: 
v sídle fakulty v miestnosti č. 107/A, SB

DEKAN: 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., eduard.burda@flaw.uniba.sk

PRODEKAN PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ I. A II. STUPŇA: 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., ondrej.blazo@flaw.uniba.sk

AKADEMICKÝ SENÁT:
senat@flaw.uniba.sk

VEDÚCA ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA: 
miestnosť č.212 SB, helga.kovacicova@flaw.uniba.sk

ŠTUDENTSKÁ RADA VYSOKÝCH ŠKÔL: 
srvs@srvs.sk

flaw.uniba.sk

flaw.uniba

praf_uk

company/flaw-uniba

PRAF UK
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COMENIUS odborný blog je elektronický odborný časopis, ktorý vytvára priestor pre
zamestnancov a študentov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ako
aj pre členov rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné príspevky
spojených s právom.

COMENIUS odborný blog je prvým právnickým odborným blogom zaevidovaným
v národnej databáze ISSN.

Jednotlivé blogy nájdete TU.

COMENIUS výskum predstavuje novú online platformu popularizácie práva a výsledkov
vedeckej činnosti zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty, Univerzity
Komenského v Bratislave. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené
alebo nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať
projekty Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a ich význam pre
spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou.

Viac o jednotlivých projektoch nájdete TU.

30

COMENIUS časopis je vedecký recenzovaný časopis Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave vydávaný v elektronickej forme. Názov časopisu vznikol
spojením latinskej verzie mena učenca, po ktorom je pomenovaná naša Alma Mater, a
latinského výrazu pre právo – ius.

Viac o jednotlivých článkoch nájdete TU.

COMENIUS kurzy predstavujú novú platformu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave, ktorá nadväzuje na koncept celoživotného vzdelávania, ktoré je súčasťou
výchovno-vzdelávacej sústavy a činnosti vysokých škôl.

Viac o jednotlivých kurzoch nájdete TU.

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/
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