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ÚVOD DO ŠTÚDIA PRÁVA
A PRÁVNA INFORMATIKA
Základné pokyny
•
•
•
•
•
•

Študent je povinný pozrieť si Prednášku k danému semináru.
Študent je povinný si naštudovať (rozumej prečítať s porozumením) materiál, ktorý je
v sylaboch označený ako Povinné štúdium.
Študent je povinný prečítať si dokumenty, ktoré sú v sylaboch označené ako Povinné
čítanie.
Študent je povinný pozrieť si video k danému semináru, ktoré je v sylaboch označené
ako Video.
Študent si môže svoje vedomosti rozšíriť o dokumenty označené ako Odporúčané
čítanie.
Študent sa prihlási do Moodle
o
https://moodle.uniba.sk/
o
Právnická fakulta – Ústav práva informačných technológií a práva duševného
vlastníctva – Úvod do štúdia práva a právna informatika

Podmienky pre absolvovanie predmetu:
a) rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach – účasť na seminároch je povinná s
možnosťou absencie na troch seminároch bez nutnosti ich ospravedlnenia.
b) v zmysle čl. 4 ods. 18 Študijného poriadku PRAF UK v prípadoch absencie študenta na viac
ako troch seminároch bude riešená pohovorom dotknutého študenta s vyučujúcim, ktorý
vzhľadom na rozsah a dôvody absencie určí náhradné plnenia, a to takým spôsobom, aby
určená úloha študentovi súvisela s témami preberanými na seminároch, ktoré dotknutý
študent neabsolvoval. Zadanie bude musieť dotknutý študent odovzdať pred 12. vyučovacím
týždňom zimného semestra.
c) konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov – priebežné hodnotenie vo forme
prípadovej štúdie za použitia nekomentovaných právnych predpisov.
d) termíny priebežného hodnotenia – predposledný seminár výučbovej časti semestra
(29.11.-3.12.2021)
e) informáciu o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ktoré
ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13 ods. 4
Študijného poriadku - opravný termín priebežného hodnotenia bude na poslednom
seminári výučbovej časti semestra (6.12.-10.12.2021).
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a

nové

20.-24.9 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/

2. Úvod do štúdia práva I: Regulácia
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Práva a povinnosti študentov
27.9. – 1.10.2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
Povinné štúdium:
• zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(vybrané § - § 1 až § 4, § 21 až § 33, § 55, § 60, § 70, § 71, § 72, § 94)
Dostupné
na:
https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401.html
• Vnútorný predpis č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej Fakulty, platný a účinný od 24.11.2010
Dostupné
na:
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-adokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-predpisy/dalsiezakladne-vnutorne-predpisy/
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3. Úvod do štúdia práva II: Regulácia
Vnútorné predpisy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
4. – 8. 10. 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
Povinné štúdium:
• Vnútorný predpis č. 5/2020 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty - všetky články
Dostupné
na:
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-adokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-predpisy/studijnyporiadok/
• Vnútorný predpis č. 13/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
pre študentov – všetky články
Dostupné na: https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/4disciplinarne-konanie/
• Vnútorný predpis č. 16/2017 - Etický kódex UK – všetky články
Dostupné na:https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf

4. Úvod do štúdia práva III: Písanie záverečných prác
a autorské právo
11. – 15. 10. 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
Povinné štúdium:
• Vnútorný predpis Vnútorný predpis č. 7/2018 – úplné znenie vnútorného predpisu č.
12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave a všetky dodatky –
všetky články
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Dostupné na: https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/3doktorandske-studium-specializacne-studium-rigorozne-konanie-a-zaverecneprace/
Povinné čítanie:
- Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací.
https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf strany 13-27
Odporúčané čítanie:
• Adamová, Z.: Právo duševného vlastníctva. https://tinct.sk/
• Mosný, P. a kol.: Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia).
http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/8-1-Pravnaveda/0/5/9277-Metodologia-vedeckej-prace-pre-potreby-pravnickeho-studia

5. Právna informatika, právne informácie a ich regulácia
18. - 22. 10. 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
Odporúčané čítanie:
• Polčák,
R.
INFORMACE
A
https://journals.muni.cz/revue/article/view/4946/pdf

DATA

V PRÁVU.

6. Slov-lex
25. – 29. 10. 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
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Povinné čítanie:
• Používateľská príručka elektronických služieb portálu Slov-Lex – verejnosť (iba časti
5. a 7.).
Dostupné
na:
https://www.slovlex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_portal_SlovLex_Verejnost.pdf.

7. Eur-lex
1.– 5. 11. 2021
Prednáška:
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-prava-informacnych-technologii-aprava-dusevneho-vlastnictva/prednasky/uvod-do-studia-prava-a-pravna-informatika20212022/
Videá:
Eur-lex:
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/quick-search.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/advanced-search.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/results-list.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/doctabs-legislation.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/doctabs-caselaw.html
https://eur-lex.europa.eu/content/guided-tour/customised-search-preferences.html

8. Judikáty.info
8. – 12. 11 2021
Video:
Judikáty.info:
video
návod
https://www.judikaty.info/webinar

k používaniu

systému

dostupný

na:

Po prihlásení kliknite na:

UPOZORNENIE!
Študent je povinný sa prihlásiť do Judikáty.info.
Prihlásenie sa do Judikáty.info: https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacnesystemy/
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9. Odborné články a komentáre ako zdroj právnych
informácií: BECK-ONLINE a NOVE ASPI
15.– 19. 11. 2021
Povinné čítanie:
- Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací.
https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf strany 62 - 69.
Videá:
Beck online:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO8IqDmJxa3_VU_2l1ecDkWLeYav2SQP7
Nové ASPI: https://www.youtube.com/watch?v=8ba1YG6a-Ww
UPOZORNENIE!
Študent je povinný sa prihlásiť do Nové ASPI.
Prihlásenie sa do Nové ASPI: https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacnesystemy/
Študent je povinný zabezpečiť si vzdialený prístup do externých informačných zdrojov.
Dostupné na:
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externeinformacne-zdroje/
Na adrese kniznica@vili.uniba.sk získate informácie potrebné na aktiváciu vzdialeného
prístupu k informačným zdrojom UK.

10. Prípadové štúdie
22. – 26. 11. 2021

11. Priebežné hodnotenie
29.11. – 3. 12. 2021

12. Opravný termín priebežného hodnotenia
6. – 10. 12. 2021

