
 

 

Aktivity občianskeho združenia  

Centrum praktického vzdelávania právnikov, o.z. 

1. Podpora účasti študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

medzinárodných právnických súťažiach so zameraním na teóriu a prax európskeho práva, 

protokol vystupovania pred Európskym súdnym dvorom, písomné a ústne podania v anglickom 

jazyku: 

- European Law Moot Court Competition, od roku 2005 (v roku 2006 organizácia súťaže v 

Bratislave) simulovaný súdny spor z európskeho práva je z hľadiska počtu zúčastnených 

tímov a krajín najväčším medzinárodným simulovaným súdnym sporom z európskeho práva 

a všeobecne sa považuje za jeden z najprestížnejších na svete. Zaujímavosťou je, že napriek 

zameraniu súťaže na európske právo sa jej zúčastňujú aj tímy z USA, Kanady či Austrálie. 

Súťaž sa koná pravidelne od roku 1989. Organizovanie jedného z regionálnych finále práve 

Právnickou fakultou UK prispelo k motivácii študentov a k ich odbornému rastu. 

- Cambridge University: Central and Eastern European Moot Court Competition, od 

roku 2006 (v roku 2007 organizácia súťaže v Bratislave)  

- VIS Moot Competition (Viedeň), od roku 2009 (zameranie na Viedenský dohovor o 

medzinárodnej kúpe  tovaru,  simulované  arbitrážne konanie s celosvetovou účasťou 

prestížnych svetových univerzít) 

- International Law School Mediation Championship; po prvýkrát boli naši študenti 

vyslaní už na 14. ročník šampionátu, kde sa umiestnili v jednotlivých kategóriách a dostali 

špeciálne ocenenia. 

- Prague Model United Nations Conference (PragueMUN); interaktívna simulácia 

zasadnutia výborov Organizácie spojených národov, kde naši študenti zastupovali názory 

Spojených štátov amerických, Ruskej federácie a Veľkej Británie na súčasné ekonomické 

a politické témy. Náš reprezentant bol menovaní aj do pozície predsedu jedného z výborov. 

- European Human Rights Moot Court Competition; po prvýkrát bolo možné vyslať 

študentov aj na prestížny simulovaný spor zameraný na ochranu ľudských práv 

v európskych podmienkach. Podujatie bolo kooperované s Európskych združením študentov 

práva (ELSA) Bratislava. 

- Slovakia Model United Nations Conference (SlovakMUN) 2015; organizácia interaktívne 

modelového zasadnutia Organizácie spojených národov a NATO v priestoroch UK a NR SR 

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, J.E. Andreja Kisku, ktorá otvára priestor pre 

študentov zapojiť sa do organizačného tímu, ale i reprezentovať záujmy pridelených krajín 

na medzinárodnej úrovni. 

- Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition; simulovaný súdny spor 

z medzinárodného práva verejného, do ktorého aj vďaka podpore z 2% vyzbieraných pre 



 

 

o.z. CPVP vieme podporovať našich študentov a motivovať ich k úspešným umiestneniam 

v rámci súťaže.  

2. Podpora vytvárania komplexného knižničného fondu Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave -  nákup aktuálnej cudzojazyčnej odbornej literatúry. 

- publikácie uložené v knižnici a prezenčne dostupné pre študentov i pedagógov z rôznych 

odborov medzinárodného a európskeho práva primárne v anglickom jazyku. 

- odbory práva: 

o  Public International Law 

o  International Private Law 

o  International Criminal Law 

o  European Law 

o  European Competition Law 

o  Law of the European Union 

o  European Environmental Law 

o  Public Administration Law 

o  Interantional Trade Law 

o  Interantional Commercial Law 

o  International Financial Law 

3. Dofinancovanie mobilitných grantov študentov Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave pre prípad krátenia prostriedkov z centrálnej úrovne   

Prínosy uvedených aktivít 

Za hlavné prínosy účasti našich tímov na súťažiach možno považovať reprezentáciu fakulty 

na jednom z najprestížnejších simulovaných súdnych sporov v medzinárodnom meradle. Z 

hľadiska zúčastnených študentov znamenajú súťaže nadobudnutie nových poznatkov a 

zručností, a to najmä prehĺbenie znalostí z európskeho a medzinárodného práva a tiež 

metodiky prípravy písomných podaní a zručností potrebných na prednesenie ústnych 

prejavov pred súdom. Príprava študentov na súťaže predstavuje zároveň posilnenie 

praktických foriem vzdelávania na fakulte, medzi ktoré v našich podmienkach patrí najmä 

klinické vzdelávanie právnikov a simulovaný súdny spor. Vďaka prierezovému charakteru 

zručností potrebných na účasť na súťažiach predstavuje účasť študentov na súťažiach aj 

posilnenie fakultnej výučby európskeho a medzinárodného práva spolu s anglickým 

jazykom (predovšetkým odbornej právnickej terminológie), a to mimoriadne vhodnou praxi 

sa blížiacou formou. Zvyšovanie úspešnosti našich reprezentantov na medzinárodných 

podujatiach je podčiarknutá nákupom odborného knižničného fondu. V neposlednom rade 

dochádza k nadväzovaniu kontaktov Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave s inými európskymi a svetovými univerzitami, o jej zviditeľnenie a networking 

pre potenciálnu budúcu bilaterálnu alebo multilaterálnu medziuniverzitnú spoluprácu (napr. 

študentské mobility). 


