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Milý študent! 

Týmto Ťa v mene autorského kolektívu vítame na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rukách práve 
držíš bedeker, ktorý by ti mal pomôcť „prežiť“ a zorientovať 
sa (nielen) v prvom ročníku štúdia. Veď aj my sami sme 
boli pred niekoľkými rokmi v rovnakej situácii ako Ty, 
prišli sme do nového prostredia, medzi nových ľudí. Ak 
Ti aj napriek tomu nasledujúce riadky neposkytnú všetky 
Tebou požadované informácie týkajúce sa vysokoškolského 
prostredia, neváhaj a kontaktuj nás - či už osobne alebo 
na mailových adresách uvedených na poslednej strane.
 
S pozdravom

Študentská časť Akademického senátu Právnickej fakulty 
UK v Bratislave a Európske združenie študentov práva 
(ELSA) Bratislava.
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 PÁR SLOV O NAŠEJ FAKULTE 
Vyše deväťdesiatročná tradícia Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave vytvára ideálny základ pre 
vzdelávanie a prípravu absolventov pre prax. Preto veríme, 
že svoje rozhodnutie študovať na nej nebudeš ľutovať. 
Naša spoločnosť neustále napreduje, výučba predmetov 
v anglickom jazyku a  právne kliniky sa stávajú akýmsi 
štandardom pre komplexné štúdium práva. Naša právnická 
fakulta sa snaží tieto trendy nasledovať a za účelom ich 
dosiahnutia spolupracuje s mnohými domácimi, ale aj 
zahraničnými inštitúciami. Tým prezentujeme meno našej 
fakulty aj na medzinárodnej úrovni. Viac informácii o fakulte 
sa dozvieš na http://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/.

 SPOZNAJ VEDENIE FAKULTY 

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. Informácie, kontakty 
a náplň ich funkcií nájdeš na webovej adrese
http://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/vedenie-fakulty/.

 DEKAN: 
doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.

 PRODEKANI: 
JUDr. Ing. Ondrej BLAžO, PhD. – prodekan pre vzdelávaciu 
činnosť I. a  II. stupňa
 JUDr. Juraj HAMUľÁK, PhD. –  prodekan pre vzťahy 
s odbornou verejnosťou
JUDr. Marián GIBA, PhD. – prodekan pre IT, masmediálnu 
komunikáciu a vzťah s verejnosťou
doc. JUDr. Tomáš STRÉMY, PhD. – prodekan pre rozvoj
Mgr. Ján ŠKROBÁK, PhD. – prodekan pre legislatívu
prof. JUDr. Marián VRABKO, CSc. – prodekan pre vedu 
a doktorandské štúdium
Mgr. Kristína POVAžANOVÁ, PhD. – prodekanka pre 
medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium

 PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU: 
JUDr. Peter LUKÁČKA, PhD.

 TAJOMNÍČKA: 
Ing. Ingrid žELONKOVÁ, PhD.

 SPLNOMOCNENEC DEKANA PRE VONKAJŠIE VZŤAHY: 
JUDr. Ondrej LACIAK, PhD. 



5 / 20

 AKADEMICKÝ SENÁT 

Jedným zo základných orgánov akademickej samosprávy 
fakulty je Akademický senát Právnickej fakulty UK 
v Bratislave. 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 študentskou časťou akademickej obce 
(študentmi jednotlivých stupňov štúdia) a tvoria 
najmenej jednu tretinu všetkých členov senátu;

• Zastúpení sú študenti bakalárskeho, magisterského 
aj doktorandského štúdia. 

• Z pohľadu prvákov je dôležité uviesť, že zástupcu svojho 
ročníka zatiaľ v senáte mať nebudete vzhľadom na fakt, 
že funkčné obdobie členov senátu fakulty je dvojročné 
a posledné voľby sa uskutočnili v apríli roku 2016. 
Najbližšie voľby sa uskutočnia už v prvej tretine roka 
2018, kde si aj vy budete môcť zvoliť svojho ročníkového 
zástupcu. So svojimi problémami, otázkami a námetmi 
sa môžeš obrátiť na ktoréhokoľvek súčasného 
študentského senátora. Kontakty nájdeš na nižšie 
uvedenej webovej adrese;

•  zasadnutia AS PraF UK v BA sú verejné, každý sa môže 
zapojiť do diskusie plnej zaujímavých otázok;

• k základným právomociam AS PraF UK patrí 
schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty, voľba 
kandidáta na dekana fakulty, navrhovanie jeho 
odvolania, schvaľovanie návrhu rozpočtu či vyjadrovanie 
sa k návrhom rektora; 

• viac o AS PraF UK v BA sa dozvieš na http://www.flaw.
uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/.

Pri základnej charakteristike by sme však nemali zabudnúť 
ani na Akademický senát Univerzity Komenského 
v Bratislave, orgán akademickej samosprávy univerzity 
ako celku. Aj tento sa skladá z volených zástupcov 
akademickej obce UK a jej sa aj zodpovedá. Každú fakultu 
UK na univerzitnej úrovni zastupujú 5 členovia akademickej 
obce fakulty (3 zástupcovia zamestnancov, 2 zástupcovia 
študentov), ktorí sú volení na 4-ročné funkčné obdobie. 
Ďalšie informácie týkajúce sa jeho pôsobnosti, členstva 
a činnosti nájdeš na https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/
akademicky-senat-uk/.

 ŠTUDIJNÉ ODDELENIE 

V prípade akýchkoľvek študijných záležitostí  je po 
administratívnej stránke študentom k dispozícii Študijné 
oddelenie Právnickej fakulty UK, ktoré nájdete na 2. 
poschodí historickej budovy PraF UK. 
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 NA ČO SLúžI? 

• Vybavovanie administratívnych záležitostí spojených so 
štúdiom – zápisy, kontrola indexov po zápise a ukončení 
skúškového obdobia, vydávanie a predĺženie platnosti 
študentských preukazov;

• poradenstvo súvisiace so štúdiom;
• pomoc s riešením problémov – napr. zle zapísaný 

predmet, ISIC;
• vydávanie potvrdení o návšteve školy, výpisov 

študijných výsledkov a pod.

 AKO FUNGUJE? 

• Pre každý ročník je určená konkrétna študijná 
referentka (zoznam je na webe);

• obrátiť sa môžete rovnako aj na vedúcu študijného 
oddelenia, PhDr. Mgr. Dagmar Sidorjakovú;

• študijné oddelenie zverejňuje na webe a vývesnej tabuli 
oznamy a zasiela e-mailom informácie dôležité pre 
štúdium;

• úradné hodiny a kontakt na jednotlivé študijné 
referentky je možné nájsť na fakultnom webe (Právnická 
fakulta UK > Štúdium > Študent (Bc., Mgr.) > Študijné 
oddelenie, študijní poradcovia).

 KATEDRy A úSTAVy 

Fakulta sa vnútorne člení na pracoviská, ktorými sú okrem 
dekanátu a Akademickej knižnice fakulty jednotlivé katedry 
a ústavy, na ktoré sú priradení jednotliví pedagógovia 
a vedeckí pracovníci. Činnosť jednotlivých katedier riadia 
vedúci katedier, ktorí majú vždy svojho zástupcu. Vedením 
ústavov sú poverení riaditelia ústavov, ktorí taktiež majú 
svojho zástupcu (s výnimkou ústavu klinického právneho 
vzdelávania a telesnej kultúry, kde je namiesto funkcie 
zástupcu zriadená funkcia vedúceho oddelenia telesnej 
kultúry). na vedúcich katedier, respektíve riaditeľov ústavov 
sa môžeš obrátiť v prípadoch, ak máš pocit, že niektorý 
zo zamestnancov katedry či ústavu porušil Tvoje práva 
zaručené študijným poriadkom, ďalšími predpismi fakulty, 
predpismi univerzity a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
Zoznam jednotlivých katedier a ústavov je prehľadne 
spracovaný na webe: http://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/. 
Po kliknutí na konkrétne pracovisko ľahko zistíš, kto je 
vedúcim katedry/riaditeľom ústavu a jeho zástupcom. 
Zverejnený je tu taktiež zoznam zamestnancov, aktuality 
a užitočné dokumenty, ako napríklad sylaby, otázky 
na skúšku či študijné podklady k jednotlivým predmetom 
vyučovaným na danom pracovisku.
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 ŠTUDENTSKÝ ŠTUDIJNÝ RADCA 
 A ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA 

Jednou z posledných noviniek, ktoré sa objavili v študijnom 
poriadku PraF UK v BA, je funkcia študentského študijného 
radcu. Študentský študijný radca je volený z radov študentov 
a svoju činnosť vykonáva v spolupráci a súčinnosti 
so študijnými poradcami zvolenými na jednotlivých 
pracoviskách fakulty. hlavnou myšlienkou vytvorenia tejto 
funkcie je poskytnutie pomoci študentom. Okrem toho, že 
zodpovedá otázky týkajúce sa (nielen) štúdia, v prípade 
potreby ich predkladá dekanovi, hlavnému študijnému 
poradcovi, ktorým je prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. 
a II. stupňa, alebo študijnému oddeleniu a následne referuje 
zistené poznatky. Preto neváhaj a v prípade potreby ho 
kontaktuj — či už osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.

Ako vyplýva zo samotného pomenovania študijných 
poradcov, títo vykonávajú poradenskú činnosť a v rámci 
svojich konzultačných hodín zodpovedajú na otázky 
týkajúce sa štúdia a výučby na tom-ktorom pracovisku 
fakulty. Rovnako prijímajú sťažnosti a pripomienky 
študentov a následne na zasadnutiach katedier (ústavov) 
navrhujú riešenia. Aktuálny zoznam študijných poradcov 
nájdeš na https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-
mgr/studijne-oddelenie-studijni-poradcovia/.

 WEBSTRÁNKA FAKULTy A FAKULTNÉ   
 E-MAILOVÉ KONTÁ 

Fakulta nenecháva svojich študentov v štichu ani 
na internete. Webová stránka www.flaw.uniba.sk obsahuje 
mnohé, pravidelne aktualizované informácie, dôležité 
oznamy, kontakty na vyučujúcich, či rôzne údaje týkajúce 
sa služieb poskytovaných fakultou.

Na webovú stránku fakulty nadväzuje portál, s ktorým by 
si sa mal čo najskôr zoznámiť. Stránka www.moja.uniba.sk 
je centrálou, z ktorej získaš prístup k systému AIS (aka-
demickému informačnému systému), E-ubytovaniu (portál 
týkajúci sa ubytovania na vysokoškolských internátoch), 
E-peňaženke, ale najmä k fakultnému e-mailovému kontu. 
Práve toto konto Ti zaručuje právo na odpoveď na poštu 
zaslanú na fakultné e-mailové konto pedagóga či zamest-
nanca fakulty. Prístup k nemu nie je vôbec náročný, v pri-
hlasovacom formulári použiješ svoje údaje z AISu. Mailové 
konto Ti ponúka aj prístup k mnohým informáciám zo života 
fakulty, keďže slúži ako oficiálny kontakt so študentom. Ne-
premeškaj rôzne eventy, fakultné akcie, oznamy študijného 
oddelenia, či ponuky stáží!

Zaujímavé možnosti portálu objavíš postupne, v čom Ti 
určite pomôžu rôzne návody a príručky dostupné priamo 
na webstránke https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-
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dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/. Ak je svet 
IT pre teba aj tak záhadou, viac informácií Ti radi poskytnú 
v centre informačných technológií (skrátene CePIT). 

 VNúTORNÉ PREDPISy 

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.

Všetky vnútorné predpisy označené ako základné nájdeš 
na webovej adrese http://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/
legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/
zakladne-vnutorne-predpisy/. Z pohľadu študenta má 
osobitný význam študijný poriadok. Tento „almanach 
študenta“ nájdeš napríklad vo fakultnej ročenke. Práve 
v ňom zistíš odpovede na časté otázky (základné práva 
a povinnosti študentov, organizáciu štúdia, absolvovanie 
predmetov, množstvo potrebných kreditov pre postup do 
ďalšieho štúdia, výučba, skúšanie, problematika opakovane 
zapísaných predmetov).

Na webovej stránke fakulty nájdeš rôzne návody, jedným 
z nich je napríklad postup nahlásenia sa študenta do 
seminárnej skupiny, ktorý nájdeš na odkaze 

 http://staryweb.flaw.uniba.sk/fileadmin/user_upload/
editors/Pravnicka_fakulta/Studium/AIS/sem._sk..pdf. 
Netreba však zabudnúť ani na možnosť študenta prestúpiť do 
inej seminárnej skupiny, ktorá za stanovených podmienok 
vyplýva zo Študijného poriadku PraF UK. Ak si však napriek 
všetkému nevieš so svojím problémom poradiť, obráť 
sa na študentského študijného radcu, študijné oddelenie 
alebo na konkrétneho pedagóga.

 ŠTIPENDIÁ 

Dôležitou formou podpory študentov na PraF UK je inštitút 
štipendií. Vo všeobecnosti rozoznávame nasledovné 2 druhy 
štipendia:

 SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM 

Po splnení predpísaných kritérií sa študentom PraF UK 
priznáva sociálne štipendium – na úhradu nákladov 
spojených so štúdiom. Podrobnosti a postup pri podávaní 
žiadosti o sociálne štipendium nájdeš na webovej stránke 
https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-mgr/
stipendia/. V prípade nejasností neváhaj a kontaktuj pani 
Domčekovú alebo pani Švecovú zo Študijného oddelenia 
(sociálny referát/štipendiá).  
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 MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM 

Za vynikajúce plnenie študijných povinností, napr. za 
dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, 
výskumu a vývoja, môže priznať dekan fakulty motivačné 
štipendium. Toto sa spravuje podmienkami uvedenými 
v štipendijnom poriadku PraF UK. Podmienky na jeho 
priznanie nájdeš na vyššie uvedenej webovej stránke.

 ČO POTREBUJEŠ VEDIEŤ 
 O PREDMETOCh 

Počas 3 rokov bakalárskeho štúdia musíte získať 
minimálne 180 kreditov, teda približne 60 kreditov za rok, 
čo je odporúčané množstvo. Kredity získaš za úspešné 
absolvovanie jednotlivých predmetov. Predmety sa delia na 3 
základné skupiny:

a) POVINNÉ (zvyčajne 6 kreditov)
b) POVINNE VOLITEĽNÉ (zvyčajne 3 kredity)
c) VÝBEROVÉ (1 až 4 kredity)

 AKO SI VYBRAŤ PREDMETY? 

• Povinne voliteľné a výberové predmety si každý 
študent volí podľa jeho preferencií zo študijného plánu 

- dostupné na www.flaw.uniba.sk (Právnická fakulta 
UK > Štúdium > Študent (Bc., Mgr.) > Študijné plány, 
informačné listy);

• podrobnejšie informácie o jednotlivých predmetoch 
(vrátane vyučujúcich a spôsobe hodnotenia) sú uvedené 
v informačných listoch, ktoré taktiež nájdeš na webe 
a v systéme AIS2;

• pri výbere predmetov sa môžeš poradiť aj so staršími 
kolegami, s ktorými sa poznáš, prípadne sa na nich obráť 
prostredníctvom ročníkových FB skupín;

• ak si nie si istý, či si konkrétny predmet môžeš v danom 
študijnom programe zapísať, prípadne Ti nie je jasné, 
koľko kreditov v danom ročníku potrebuješ získať, 
konzultuj svoje otázky so Študijným oddelením.

 AKO SA PREDMETY ZAPISUJú? 

• Predmety sa zapisujú vopred na celý nasledujúci 
akademický rok.

• Študenti 1. ročníka absolvujú len „klasický“ (hlavný)
zápis (zvyčajne počas prvého septembrového týždňa). 
Študenti ostatných ročníkov však absolvujú najprv 
elektronický „predzápis“, kedy si v systéme AIS vytvoria 
zápisný list, do ktorého pridajú jednotlivé predmety 
(podrobný návod nájdeš na webe — http://uniba.
sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/
prirucky-a-navody/). 

• Niekoľko dní pred začiatkom výučby fakulta zverejní 
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rozvrh. Každý študent sa v povolenom intervale 
v systéme AIS následne prihlasuje na semináre.

 ŠTUDUJ ODBORNÉ PREDMETy 
 V CUDZÍCh JAZyKOCh 

• Nevyhnutnú odbornú cudzojazyčnú terminológiu si do 
svojej slovnej zásoby doplníš na predmetoch pre 1. a 2. 
ročník (Základy anglickej/nemeckej právnej terminológie, 
Štylistika anglických/nemeckých právnych textov) 

• svoje prekladové zručnosti si precvičíš v 3. ročníku 
na prekladových seminároch;

• v súčasnosti máš možnosť vybrať si z veľkého množstva 
odborných cudzojazyčných predmetov v rámci projektu 
LEIG („Law of European Integration and Globlization“). 
Ich zoznam je dostupný na webe (Právnická fakulta 
UK > Štúdium > Študent (Bc., Mgr.) > Cudzojazyčné 
predmety);

• pri niektorých povinných predmetoch máš možnosť 
zvoliť si anglickú alebo slovenskú jazykovú mutáciu;

• pre nemecky hovoriacich študentov naša fakulta 
spoločne s Wirtschaftsuniversität Wien ponúka možnosť 
zdokonaliť si terminológiu a získať základný prehľad 
o rakúskom právnom poriadku v rámci Rakúskej školy 
súkromného práva. Predmety Základy rakúskeho 
súkromného práva 1 a 2 vyučujú profesori a vedeckí 

pracovníci z univerzít vo Viedni;
• pre francúzsky hovoriacich študentov fakulta pripravila 

samostatný predmet Základy právnickej francúzštiny 
vyučované odborníkmi a prekladateľmi z právnej praxe.

 FAKULTNÁ KNIžNICA 

Či už pri písaní seminárnych a záverečných prác, ale 
aj počas skúškového obdobia Ti poskytne veľmi cenné 
materiály pre štúdium práve Akademická knižnica fakulty. 
Knižnica zároveň slúži aj ako študovňa, kde môžeš priamo 
študovať dostupnú literatúru.  

• Nachádza sa na 5. poschodí novej budovy, miestnosti č. 
521–532;

•	 registrácia pre študentov je bezplatná — potrebuješ len 
svoj ISIC;

• pomoc a rady (kde, čo a ako hľadať) Ti vždy poskytnú 
ochotné pracovníčky;

• priestory sú pokryté wi-fi signálom, vybavené 
elektrickými zásuvkami, k dispozícii sú počítače 
vybavené programom ASPI; 

•	 otváracie hodiny, online katalóg dostupnej literatúry 
a iné dôležité informácie sú dostupné na https://www.
flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/.
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Materiály v knižnici sú rozdelené do 2 skupín:
a) Materiály určené na prezenčné štúdium – nedajú 
vypožičať, je možné pracovať s nimi priamo v knižnici. 
b) Publikácie určené na vypožičanie – výpožičná doba je 
2 týždne + možnosť si ju cez elektronický systém predĺžiť 
o ďalších 14 dní. 

Študijné materiály si nie je možné vypožičať na celý 
semester. Je potrebné si ich zakúpiť — 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 
si na prvé semináre, kde vyučujúci oboznámia študentov 
so zoznamom literatúry. Pri kúpe si tiež treba overiť, o aké 
vydanie publikácie ide – mnohé knihy sa totiž musia 
z dôvodu častých zmien v právnych úpravách aktualizovať. 
Ak už budeš mať jasno v tom, aké knihy potrebuješ, ľahko 
ich zoženieš napríklad aj pomocou internetu (na FB funguje 
hneď niekoľko skupín, napr. skupina PraF UK – knihy).

 UNIVERZITNÁ KNIžNICA 
 V BRATISLAVE 

Univerzitná knižnica v Bratislave je najstaršou a najväčšou 
vedeckou knižnicou na Slovensku a nájdeš v nej množstvo 
odborných publikácií aj z oblasti práva. Nájdeš ju v pešej 
dostupnosti od fakulty – na Ventúrskej 11. Registráciu 

vybavíš jednoducho a zadarmo s platným ISIC-om 
na prízemí budovy. Rovnako ako fakultnú knižnicu je 
možné ju využiť na prezenčné štúdium kníh, periodík 
a elektronických dokumentov. Všetky potrebné informácie 
nájdeš na www.ulib.sk.

 CENTRUM VEDECKO-TEChNICKÝCh 
 INFORMÁCIÍ SR 

Počas štúdia sa Ti môže zísť aj špecializovaná verejná 
vedecká knižnica Centrum vedecko-technických informácii 
(CVTI) SR, v ktorej máš k dispozícii aj mnohé vynikajúce 
knihy online (napr. množstvo kníh z vydavateľstva 
Springer, Cambridge, či Oxford), takže sa Ti nemôže stať, že 
niektorá z nich je momentálne nedostupná.  Za používateľa 
sa môžeš zaregistrovať po predložení ISIC-u, a to osobne 
priamo v knižnici (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) počas 
prevádzkovej doby. Poplatok za využívanie knižnice je 2€ 
ročne. Viac informácií nájdeš na http://www.cvtisr.sk/.
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 ĎALŠIE UžITOČNÉ ZDROJE ONLINE 

K dispozícii na webe sú aj mnohé databázy či akademické 
sociálne siete, kde možno zadarmo nájsť množstvo 
odborných článkov z oblasti práva, napríklad:

•	 http://network.bepress.com/law/ 
•	 http://academia.edu/ 
•	 https://www.researchgate.net/ 

 SPOZNAJ ŠTUDENTSKú 
 ORGANIZÁCIU PÔSOBIACU 
 na  FAKULTE – ELSA BRATISLAVA 

ELSA (European Law Students´ 
Association) bola založená v roku 
1981 študentmi práva z Poľska, 
Rakúska, Maďarska a Západného 
Nemecka a v súčasnosti pôsobí 

v 43 krajinách Európy s viac ako 230 registrovanými 
lokálnymi skupinami. Jedna z lokálnych skupín – Európske 
združenie študentov práva (ELSA) Bratislava —  už 25 rokov 
aktívne pôsobí aj na našej právnickej fakulte. 

 KTO SME? 

• Nezávislá, nepolitická, nezisková a stavovská 
organizácia študentov práva PraF UK;

• v spolupráci s PraF UK uskutočňujeme každý 
akademický rok množstvo podujatí zameraných 
na informovanie, vzdelávanie, naberanie praktických 
skúseností a ďalší rozvoj študentov práva;

• ciele realizujeme prostredníctvom najrôznejších 
akademických aktivít, odborných seminárov 
a konferencií, vydávania vlastných publikácií, 
výmenných študijných pobytov či stáží, ale i celou 
škálou podujatí pre voľný čas.

 ČO ROBÍME? 

•  Simulované súdne spory – hlavným cieľom je 
umožniť aktívnym a talentovaným študentom práva 
preskúšanie ich teoretických poznatkov a schopností 
v simulovanom, ale čo najviac autentickom prostredí. 
Do jednotlivých súťaží sa každoročne zapája množstvo 
tímov, pričom víťaza určuje odborná porota a ten 
následne postupuje do celoštátneho/medzinárodného 
finále.

•  Interaktívne semináre, workshopy a panelové diskusie 
– podujatia sú organizované za účasti odborníkov 
z teórie aj praxe na aktuálne odborné témy. Zúčastnení 
študenti tak majú možnosť stretnúť sa s významnými 
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osobnosťami a zároveň rozšíriť svoje znalosti z danej 
problematiky. 

•	 Job Fair – veľtrh popredných advokátskych kancelárií, 
poradenských spoločností, právnych inštitúcií 
a rôznych firiem, s ktorými majú študenti možnosť 
nadviazať osobný kontakt a uchádzať sa o voľné pozície. 
Bohatý sprievodný program poskytuje študentom 
možnosť zdokonaliť sa vo svojich schopnostiach. 

•	 Právnická chata – podujatie zamerané na študentov 
prvého ročníka, ktorí tesne pred začiatkom semestra 
zažijú nezabudnuteľný víkend, ktorý je príjemným 
zvítaním sa s novým prostredím a výborným odrazovým 
mostíkom do vysokoškolského štúdia. Z chaty si odnesú 
nielen užitočné informácie o štúdiu a cenné rady od 
starších kolegov, ale taktiež nové kontakty a priateľstvá.

•	 Wake up with ELSA – uskutočňuje sa už tradične 
na začiatku každého semestra a v tento špeciálny deň 
sa členovia ELSA Bratislava stretnú vo foyer fakulty, kde 
svojich kolegov oboznámia s fungovaním združenia, 
možnosťami zapojenia sa do aktivít a výhodami, ktoré 
so sebou členstvo prináša. Jedine v tento deň je členský 
poplatok znížený len na 3€ a re všetkých je pripravený 
zábavný sprievodný program, súťaže a občerstvenie.

•	 Study visits, Institutional Visits – v rámci 
medzinárodných či inštitucionálnych študijných 
návštev majú študenti práva možnosť cestovať, 
spoznávať nové miesta a ľudí, vidieť, ako vyzerá štúdium 
v zahraničí, z blízka nahliadnuť do chodu významných 

právnych inštitúcií a v neposlednom rade aj rozvíjať 
svoje odborné znalosti. 

•	 ELSA Law Schools – geniálne spojenie kvalitného 
akademického programu s profesionálmi z daného 
odboru s pestrým kultúrnym či sociálnym programom 
a možnosťou cestovať a spoznávať nové krajiny 
a renomované univerzity v Európe. 

•	 STEP (Student Trainee Exchange Program) – členovia 
ELSA sa môžu prihlásiť na lukratívne zahraničné 
stáže, pričom väčšina z nich je platených alebo aspoň 
s pokrytím nákladov na ubytovanie a stravovanie. 

•	 ELSA Delegations – ELSA ako medzinárodná asosiácia 
je zastúpená na zasadnutiach Rady Európy, OSN vo 
Viedni, ženeve, New yorku a ďalších mimoriadnych 
zasadnutiach, na ktorých ju členovia po úspešnom 
absolvovaní výberového konania môžu reprezentovať 
a zažiť tak medzinárodné rozhodovacie procesy na 
vlastnej koži.

•	 ELSA DAY – každoročné podujatie s cieľom zvyšovať 
povedomie o ochrane ľudských práv, vždy zamerané 
na špecifickú a aktuálnu tému z ľudskoprávnej oblasti.

•	 Voľnočasové aktivity – obľúbené právnické party 
a rozličné teambuildingy sú taktiež dôležitou súčasťou 
študentského života.

•	 Iné aktivity – organizačne sa podieľame napríklad 
na letných školách práva, ŠVOČ, fakultných 
konferenciách a mnohých iných domácich aj 
medzinárodných podujatiach.
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 PREČO SA K NÁM PRIDAŤ? 

• Sme JEDINÝM fakultným študentským spolkom 
združujúcim študentov práva pôsobiacim 
na akademickej pôde už 25 rokov;

• v širokom spektre aktivít a činností si nájde svoje 
uplatnenie naozaj každý; 

• členstvo ponúka mnohé VÝhODy, napríklad extra 
body na Erasmus a internát, zvýhodnené vstupné 
na právnické party, možnosť získať finančný  príspevok 
na zahraničné študijné návštevy, stretnutia so 
zaujímavými osobnosťami počas organizácie podujatí; 
možnosť reprezentovať združenie na zasadnutiach 
medzinárodných organizácií;

• člen ELSA Bratislava má možnosť získať nové kontakty 
a priateľstvá z rôznych kútov Európy, spoznať nové 
krajiny, ale i zlepšiť svoje komunikačné a organizačné 
schopnosti, projekt manažment, vyjednávacie 
a plánovacie schopnosti;

• ELSA-k má možnosť získať množstvo nových vecí 
a poznatkov prakticky využiteľných vo svojej profesii;

• veľa zábavy a jedinečného ELSA ducha 

 AKO SA STAŤ ČLENOM? 

• Stačí zaslať e-mail na adresu board.ba@elsa.sk a uviesť 
svoje meno a priezvisko, ročník a formu štúdia;

• zaplatiť členský poplatok (5€ na akademický rok) 

prevodom na účet alebo v hotovosti.
• Zaregistrovať sa môžeš prísť aj priamo do kancelárie 

ELSA Bratislava  517 SB.
• Využiť môžeš aj našu „promo“ akciu Wake up with 

ELSA organizovanú na začiatku každého semestra (pre 
viac informácii sleduj náš FB), kde sa dozvieš aj viac 
informácii o nás a našej činnosti priamo od členov 
Výkonnej rady a jedine v tento deň je členský poplatok 
znížený len na 3€! 

 CHCEŠ VEDIEŤ VIAC? 

• Klikni na náš web www.ba.elsa.sk;
• sleduj náš FB www.facebook.com/elsabratislava 

a dozvieš sa všetky aktuálne informácie o našej činnosti 
a podujatiach, ktoré organizujeme z prvej ruky!;

• kontaktuj nás priamo na board.ba@elsa.sk;
• našu kanceláriu je možné nájsť aj priamo na fakulte- 

v miestnosti č. 517 historickej budovy PraF UK.

 ZAhRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ POByTy 
 A STÁžE 

Univerzita Komenského ako najstaršia a najväčšia vzdelávacia 
inštitúcia je zapojená do viacerých medzinárodných projektov. 
V súčasnosti je zaradená aj do nového programu ERASMUS+, 
ktorého kľúčovou aktivitou je mobilita študenta do zahraničia.
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 PODMIENKY MOBILITY — ŠTúDIUM 

• Zahraničného pobytu sa môže zúčastniť 
študent všetkých stupňov VŠ vzdelávania — Bc., Mgr., 
PhD. max. 12 mesiacov v každom stupni.

• Študent môže realizovať mobilitu až od 2. ročníka Bc. 
• Predpokladom pre vycestovanie je absolvovanie 

výberového konania v cudzom jazyku, ktoré 
pozostáva písomnej a ústnej časti, pričom do úvahy 
sa berú aj ďalšie faktory (študijný priemer, jazyková 
spôsobilosť, mimoškolské aktivity). Viac sa dočítaš 
na webe Právnická fakulta UK > Medzinárodné 
vzťahy > ERASMUS+ > Mobilita študenta — štúdium 
(SMS).

• Po výberovom konaní je zostavený poradovník 
uchádzačov — podľa poradia v ňom si študent vyberie 
miesto absolvovania mobility. 

• Vybraným študentom je pridelený podporný grant. 
• Štandardná dĺžka pobytu je 3–12 mesiacov.
• Bližšie informácie nájdeš na www.uniba.sk [Univerzita 

Komenského > O univerzite > Medzinárodné 
vzťahy > ERASMUS+ > Mobilita študenta — štúdium / 
student mobility for study (SMS)]

 PODMIENKY MOBILITY — STÁž 

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej 
organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. 
Podmienky absolvovania stáže sú veľmi podobné ako pri 
študijných pobytoch s nasledovnými rozdielmi:

• Študent môže realizovať stáž už v 1. ročníku Bc. denného 
štúdia. Odporúča sa však tento typ mobility absolvovať 
až tesne pred ukončením štúdia.

• Absolvovanie stáže je dostupné aj pre absolventov 
štúdia (musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia 
štúdia).

• Rozsah stáže je 2–12 mesiacov v každom stupni 
vzdelávania.

• Bližšie informácie nájdeš na www.uniba.sk (Univerzita 
Komenského > O univerzite > Medzinárodné 
vzťahy > ERASMUS+ > Študenti — stáž (SMT)) 

 STÁž AKO PREDMET 

Naša fakulta každoročne zverejňuje bohatý katalóg 
odborných stáží na najvyšších štátnych orgánoch, 
orgánoch štátnej správy a iných významných inštitúciách. 
Stáž môžeš po úspešnom zvládnutí výberového konania 
(zasiela sa životopis a motivačný list) absolvovať ako jeden 
z predmetov, za ktorý Ti budú udelené kredity. Tento menej 
tradičný predmet ponúka najmä cenné praktické skúsenosti, 
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ktoré majú svoj význam najmä s ohľadom na súčasné 
potreby právnej praxe.

Stáže ako také sú súčasťou, resp. jednou z foriem klinického 
právneho vzdelávania, ktoré ako celok na našej fakulte 
zastrešuje ústav klinického vzdelávania pod vedením 
riaditeľky ústavu, Mgr. Zuzany Illýovej. Základom právneho 
klinického vzdelávania je metóda vzdelávania, cieľom 
ktorej je prepojenie teoretických znalostí a praktických 
zručností v súlade s profesijnou etikou a hodnotami. Práve 
týmto spôsobom môžu študenti ešte počas štúdia získavať 
zručnosti podporujúce ich pripravenosť na právnu prax. 
Preto v budúcnosti neváhaj a vyber si z ponuky stáží pre 
seba tú najzaujímavejšiu. 
Katalóg stáží je plný atraktívnych ponúk a každý si v ňom 
jednoznačne nájde to svoje. Svoj životopis môžeš obohatiť 
o cenné praktické skúsenosti nadobudnuté na inštitúciách, 
akými sú napríklad Najvyšší súd SR, Kancelária prezidenta 
SR, Národná banku Slovenska, Generálna prokuratúra SR 
alebo niektoré z ministerstiev. V prípade záujmu si môžeš 
ďalšie informácie vyhľadať na webovej stránke ústavu 
klinického vzdelávania PraF UK - http://www.flaw.uniba.sk/
pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania-
a-telesnej-kultury/ .

 

 STEP IT UP WITh ELSA! JEDINEČNÁ 
 ŠANCA ZÍSKAŤ STÁž V ZAhRANIČÍ 

Chceš cestovať ,ale máš pocit že by bolo dobré získavať aj nejaké 
skúsenosti do praxe? Chceš si trochu zarobiť, ale nechceš robiť 
niečo čo ťa nebaví? Máš rád výzvy a myslíš si že v cudzej krajine 
sa nestratíš? Rád sa stretávaš s novými ľuďmi, s ktorými si 
vytvoríš priateľstvo na celý život? Potom je STEP traineeship 
práve pre Teba ako stvorený! Príležitostí je veľa, stačí ich len 
uchopiť.
Množstvo krajín a ešte viac stáží. Nemusíš sa obávať angličtiny, 
ak Ti ide lepšie iný jazyk, alebo sa v ňom chceš zdokonaliť, máš 
na výber veľa iných stáží s inými jazykovými požiadavkami. 
Ak si myslíš, že na také niečo nemáš, lebo by ťa to finančne 
zruinovalo, mýliš sa. Väčšina stáží je platených, alebo máš 
preplácané ubytovanie. Čiže no stress! Tak isto sa môžeš bez 
váhania obrátiť na tamojších členov ELSA (rovnako aj na tých 
na našej fakulte), radi Ti pomôžu, či už poskytnutím dôležitých 
informácií o danom meste a krajine, budú Ti psychickou 
podporou, poradia s ubytovaním a podobne. V neposlednom rade 
tu budú vždy, aby Ti pomohli začleniť sa do nového prostredia.
Takže, čo Ty na to? Pripravený ? Choď  na stránku http://step.
elsa.org/for-students/ , prezri si možnosti a neváhaj sa prihlásiť 
v najbližšom otvorenom výberovom procese. na prihlásenie stačí 
byť členom ELSA, vyplniť základné info o Tebe a samozrejme 
CV, no veľmi dôležitý je aj motivačný list, v ktorom máš priestor 
presvedčiť budúceho šéfa, aby si vybral práve Teba. Nemáš čo 
stratiť a získať môžeš veľa!
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 VyJADRI SVOJ NÁZOR 
 NA PEDAGÓGOV V ANKETOVOM 
 hODNOTENÍ 

Jednou z každoročných tradícií na PraF UK v BA je anketové 
hodnotenie pedagógov a výučby samotnými študentmi. 
Práve anketové hodnotenie predstavuje ideálnu šancu 
na vyjadrenie názorov a pripomienok k vyučovaciemu 
procesu. hodnotenie prešlo v posledných rokoch niekoľkými 
zmenami a od roku 2009 prebieha v elektronickej forme 
prostredníctvom systému AIS na webstránke fakulty. 
Anonymita a bezpečnosť hlasovania študentov sú 
samozrejmosťou. Využi túto šancu a nenechaj sa umlčať! 
Pre lepší prehľad uvádzame odkaz, kde je možné anketové 
hodnotenia pedagógov za jednotlivé akademické roky nájsť: 
http://staryweb.flaw.uniba.sk/index.
php?id=3928&type=98&tx_ttnews%5Btt_news%5D=.

 ZORIENTUJ SA V BUDOVE ŠKOLy 

Si stratený v labyrinte chodieb našej školy a nevieš kde si 
a čo s tým? Tu je pár rád, ako nezablúdiť:

• Skratka SB = stará budova (vchod zo Šafárikovho 
námestia);

• skratka NB = nová budova (vchod z Múzejnej ulice);
• stará a nová budovy sú vzájomne prepojené. Zo starej 

budovy sa do novej ľahko dostaneš chodbou z 1.–4. 
poschodia. Prechodové chodby sú situované pri zadnom 
výťahu (pri predajni heuréka);

• pri prechode z jednej budovy do druhej maj na mysli 
zmenu poschodia! Ak napríklad prechádzaš na 4. 
poschodí SB, v NB sa ocitneš na 5. poschodí;

• učebňa č. 1 sa nachádza na prízemí NB;
• učebne 2-12 nájdeš na prízemí SB;
• učebňa č. 7 sa inak nazýva aj Súdna sieň a nachádza sa za 

bufetom v SB;
• ostatné učebne sú označené trojciferným číslom, pričom 

prvé číslo označuje poschodie, na ktorom sa učebňa 
nachádza;

• telocvičňa je situovaná v suteréne NB;
• kuchyňa s jedálňou sa nachádzajú v suteréne SB.
• kaviareň nájdeš v SB na prízemí, v zadnej časti vestibulu 

(vstupuje sa na prízemí, vľavo, v prednej časti budovy pri 
výťahu);

• bufet sa nachádza v SB na prízemí, v zadnej časti 
vestibulu, po schodoch vpravo;

• automaty sa nachádzajú v oboch budovách – 
na prízemí SB pri vstupe do jedálne nájdeš skvelý 
automat, ktorý robí aj čerstvo zomletú kávu (navyše si 
ju môžeš vziať aj so sebou!), ale aj automat na nápoje 
a drobnosti na zahryznutie; v NB sú automaty na nápoje 
takmer na každom poschodí (situované neďaleko výťahu).
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Ak by si sa náhodou aj napriek tomu stratil, neváhaj 
sa spýtať okoloidúcich – starší študenti či vyučujúci Ťa 
nasmerujú správnym smerom.

 AKO NALOžIŤ S VOĽNÝM ČASOM 

Popri štúdiu je potrebné myslieť aj na rekreáciu 
a voľnočasové aktivity. V nasledujúcom prehľade Ti 
ponúkame prehľad niekoľkých príkladov, ako možno tráviť 
voľný čas v blízkosti fakulty a internátov.

 V ZDRAVOM TELE AJ ZDRAVÝ DUCH 

Fanúšikov pohybu určite potešia možnosti v  areáli 
internátu Družba; k dispozícii je tenisový kurt, volejbalové 
ihrisko, basketbalové ihrisko a novinkou je street workout 
park na cvičenie s vlastnou váhou. V suteréne budovy D2 
sa nachádza aj niekoľko pingpongových stolov. Všetky 
tieto športoviská sa dajú využiť bez poplatku. Komu by to 
nestačilo, pánske aj dámske fitnescentrum sa nachádza 
v blízkosti internátov v Mlynskej doline. Taktiež sa niekoľko 
fitness centier a športovísk nachádza aj v blízkosti budovy 
fakulty. 
 NUDA MEDZI SEMINÁRMI? ZABUDNI! 

Voľný čas medzi prednáškami a seminármi je možné 
tráviť rôznymi spôsobmi. Okolie fakulty ponúka širokú 

paletu kaviarní, reštaurácii a bufetov, ale i možností 
na nakupovanie. Ak máš však radšej chuť pracovať 
na svojich vedomostiach a zručnostiach, môžeš si voľný čas 
vyplniť štúdiom v už spomínanej fakultnej knižnici, ale aj 
mimoškolskou aktivitou – napríklad aj činnosťou v ELSA 
Bratislava. Jednou z výhod aktívneho členstva je aj možnosť 
využívať kanceláriu priamo v budove fakulty, kde takmer 
nikdy nebudeš sám a navyše môžeš robiť niečo užitočné, 
výnimočné a prospešné pre Teba i Tvoje okolie. 

 ZÁBAVA A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

Neodmysliteľnou súčasťou vysokoškolského života je aj 
spoločenské vyžitie a zábava. Bratislava je známa i svojim 
nočným životom. Okrem vyhľadávaných barov a klubov 
v Starom Meste sú medzi študentmi veľmi populárne 
aj vysokoškolské kluby v blízkosti internátov, či už je to 
Družba alebo Mlynská dolina. Tie študentov potešia najmä 
priaznivými cenami drinkov a vstupeniek. Zabaviť sa v nich 
môžeš okrem iného aj na tradičných právnických party 
(Welcome party právnikov, Lámavica a pod.) Okrem nich 
sa každoročne konajú aj väčšie spoločenské podujatia 
– Právnická beánia a Ples právnikov. Buď informovaný 
o všetkých podujatiach a pravidelne sleduj novinky 
na fakultnom webe a FB fanpage našej fakulty a ELSA 
Bratislava. 
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 ZÁKLADy 
 VySOKOŠKOLSKÉhO 
 PROTOKOLU 

Oslovovanie vyučujúcich a ostatných pracovníkov býva pre 
novopečených vysokoškolákov väčšinou problematické. 
Vyučujúci svojich študentov často oslovujú kolegyňa či kolega. 
Toto, samozrejme, neplatí naopak.

Každý vyučujúci má akademický titul, ktorým je potrebné ho 
oslovovať. Ak má osoba titulov viac, oslovujeme ju vždy tým 
„najvyšším“. na ukážku uvádzame krátku hierarchiu titulov, 
s ktorými sa na našej fakulte budeš stretávať najčastejšie:
• Mgr. = pani magisterka/ pán magister;
• JUDr., PhD. = pani doktorka/ pán doktor;
• doc. = pani docentka/ pán docent;
• prof. = pani profesorka/ pán profesor;

• pokiaľ nevieš, aký titul má konkrétny vyučujúci, pomôže Ti 
fakultný web, alebo sa spýtaj spolužiakov;

• neoslovuj vyučujúcich titulom profesor, ako je zaužívané 
na stredných školách, pokiaľ titul profesor skutočne nemajú.

Na akademickej pôde treba venovať patričnú pozornosť 
aj vhodnému obliekaniu. Od všedných dní treba vedieť odlíšiť 
slávnostné príležitosti, ktorými sú najmä imatrikulácie a promócie, 
počas ktorých je potrebné dbať na ich dôstojný priebeh. 

Odporúčame preštudovať si Príkaz rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú 
požiadavky na spoločenský odev študentov 
a absolventov na imatrikulačných a promočných 
aktoch: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/
student_bc_mgr/smernice__opatrenia/Prikaz_k_
promociam_upraveny_20_612_fin.pdf). Režim 
elegantného a dôstojného obliekania 
sa vzťahuje rovnako aj na skúšky. Napriek 
tomu, že vedomosti sú samozrejme 
najpodstatnejšie, aj zovňajšok je dôležitým 
elementom, ktorým u  skúšajúcich  zanecháš 
prvý dojem.

 TU JE ZOPÁR RÁD PRE DÁMY: 

• Najelegantnejšie pôsobí sukňa, ktorá končí 
tesne nad kolenami;

• pri nohaviciach je podstatné, aby neboli 
z rifľových materiálov. Kombinovať ich môžeš 
s košeľou blúzkou,  či elegantným topom;

• ako obuv odporúčame voliť klasické a pohodlné 
lodičky;

• dôkladne by mali byť upravené aj vlasy;
• a hlavne žiaden extravagantný make-up či 

príliš výrazné doplnky!
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 NIEČO PRE PÁNOV: 

• Kľúčový je samozrejme oblek. 
Nohavice by mali byť tesne 
nad podpätkom topánok, 
rukávy by mali byť asi o pol 
centimetra kratšie než z pod 
nich trčiaca košeľa; 

• košeľa by mala byť doplnená 
motýlikom či kravatou;

• samozrejmosťou sú 
upravené vlasy a čisté 
topánky.

 ČO ZAUJÍMAVÉ SA EŠTE DEJE 
 NA FAKULTE? 

 # LETNÉ ŠKOLY PRÁVA 

Letné školy práva sú skvelým vybočením zo študentskej 
rutiny, ale i jedinečnou príležitosťou užitočne investovať 
svoj čas, zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý 
týždeň so spolužiakmi a kvalifikovanými lektormi najmä 
z praxe. Naša fakulta spolu s partnermi organizuje pre 
študentov viaceré letné školy, napr. Letná škola verejného 
obstarávania, Letná škola medzinárodného práva a Letná 
škola právnických zručností. Študenti majú taktiež 
možnosť zúčastniť sa medzinárodných ELSA Summer 

Law Schools, ktoré každoročne organizujú lokálne skupiny 
ELSA. Sú skvelou možnosťou pre získavanie vedomostí, ale 
aj spoznávanie nových miest vo svete. Pre viac informácii 
klikni na  http://lawschools.elsa.org.

 # ŠVOČ: ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ  

ŠVOČ je každoročne organizovaná 
pod záštitou dekana so zámerom 
vytvoriť  priestor talentovaným 
študentom, ktorí chcú rozvíjať 
a prezentovať svoje poznatky z oblasti 
práva a dokážu svoje názory obhájiť 
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pred odbornou verejnosťou. Vo svojich odborných prácach 
sa študenti venujú konkrétnym právnym problémom, ale 
i aktuálnym a interdisciplinárnym otázkam právnej vedy. 
Vyvrcholením súťaže je konferencia zameraná na ústny 
prejav a argumentačné schopnosti. 

 PREČO SA ZAPOJIŤ? 

• Ako súťažiaci nadobudneš nové poznatky, zlepšíš svoj 
písomný a ústny prejav a argumentačné zručnosti;

• získaš body na Erasmus+;
• práca ŠVOČ sa uznáva ako vlastná vedecká 

publikácia — študentské práce sú publikované 
v zborníku prác ŠVOČ;

• úspešní študenti dostanú možnosť so svojimi 
príspevkami vystúpiť na vedeckých konferenciách 
organizovaných Právnickou fakultou UK;

• najlepšie práce sú ocenené jednorazovým motivačným 
štipendiom a inými hodnotnými cenami;

• víťazi jednotlivých súťažných kategórií našu fakultu 
reprezentujú na česko-slovenskom kole ŠVOČ.

 # VEDECKÉ KONFERENCIE 

Na pôde našej fakulty sa každoročne uskutočňuje veľké 
množstvo odborných vedeckých konferencií reflektujúcich 
aktuálne témy právnej vedy i praxe. na konferenciách vystu-
pujú uznávaní odborníci so svojimi príspevkami, v ktorých 

prezentujú svoje názory pred širšou odbornou verejnosťou. 
Cieľom konferencií je najmä rozprúdiť živú diskusiu a hľadať 
riešenia aktuálnych spoločenských problémov. Informácie 
o blížiacich sa konferenciách sú pravidelne zverejňované 
v sekcii Aktuality na www.flaw.uniba.sk a na FB fanpage 
PraF UK — https://www.facebook.com/flaw.uniba.

 # BPF: BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 

Naša fakulta v spolupráci s ELSA 
Bratislava organizuje každoročne 
medzinárodnú vedeckú konferenciu  

„Bratislavské právnické fórum“. V tomto roku sa bude 
„Bratislavské právnické fórum 2016“ konať v dňoch 21. a 22. 
októbra 2016 pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky Andreja Danka. Ide o jednu z najväčších platforiem 
na stretnutie odborníkov z právnej praxe aj akademickej 
sféry za prítomnosti prominentných odborníkov z domova aj 
zo zahraničia. Za cieľ si konferencia nekladie len prepojenie 
vedy a praxe, ale najmä nastolenie aktuálnych otázok 
a hľadanie adekvátnych odpovedí. Toto sa pochopiteľne nedá 
uskutočniť bez vedeckej diskusie, ktorá je neoddeliteľnom 
súčasťou daného fóra.
Za ústrednú tému plenárneho zasadania bola zvolená 
téma „Alternatívy pre smerovanie Eú – integrácia alebo 
dezintegrácia“ a konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 
95. výročia úplne prvej prednášky konanej na pôde 
Právnickej fakulty vedenej prof. Augustínom Ráthom, 
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ktorý bol prvým dekanom našej fakulty. Konferencia je 
rozdelená na plenárne zasadnutie a na paralelné rokovanie 
v tematicky zameraných sekciách, ktoré budú venovať 
pozornosť aktuálnym otázkam národného, nadnárodného 
a medzinárodného práva. 
Bližšie informácie k uvedenej akcii nájdete na webovej 
stránke http://www.lawconference.sk/CMS/sk/.

 SLOVAKMUN – PRVÉ UNIVERZITNÉ MODELOVÉ 
 ZASADNUTIE OSN NA SLOVENSKU 

Modelové zasadnutia OSN sú po celom svete 
pravidelne organizované študentmi pre 
študentov za odborného dohľadu a pomoci 
akademickej obce. Prvé univerzitné modelové 
zasadnutie OSN na Slovensku organizovala 

naša univerzita, ELSA Bratislava v spolupráci s Kanceláriou 
NR SR. 
• SlovakMUN 2015 sa uskutočnil 4.–8. novembra 2015 

v priestoroch našej univerzity a v NR SR;
• nad projektom prevzal záštitu prezident SR, Andrej 

Kiska;
• cieľom podujatia bolo poskytnúť študentom jedinečnú 

možnosť vyskúšať si, ako to funguje vo vrcholovej 
diplomacii. na niekoľko dní sa stali reprezentantmi 
pridelených krajín, boli viazaní politickým názorom 
vlády a nesmeli upustiť od oficiálnej rétoriky;

• simulácia prebiehala vo výboroch, ako aj na Valnom 

zhromaždení, kde sa rozoberali aktuálne svetové 
politické, sociálne, bezpečnostné či ekonomické otázky;

• modelové zasadnutie prebiehalo na oficiálnej úrovni 
a podporovalo dodržiavanie etikety, spoločenského 
kódexu, či diplomatickej terminológie v anglickom 
jazyku; 

• do prípravy podujatia bolo zapojených viac ako 40 
dobrovoľníkov;

• Súčasťou projektu boli aj rozličné sprievodné podujatia.

Viac informácií nájdeš na FB fanpage
https://www.facebook.com/slovakmun a na webstránke 
projektu http://slovakmun.org .

 # UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK 

Naša univerzita v roku 2013 začala 
s realizáciou projektu Univerzitný vedecký 
park Univerzity Komenského v Bratislave. 

Jeho hlavným cieľom bolo vybudovanie vedeckého 
parku s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, 
environmentálnej medicíny a biotechnológií. Do projektu je 
zapojených 8 z 12 bratislavských fakúlt UK, medzi nimi aj tá 
naša. Vedecký tím PraF UK sa v rámci projektu orientuje najmä 
na riešenia právnych výziev v oblasti výskumu. 
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 # DIPLOMATICKÁ AKADÉMIA 

Na našej fakulte pôsobí aj Diplomatická 
akadémia — Inštitút medzinárodných 
vzťahov Karola Rybárika, ktorá ponúka 

postgraduálne štúdium pre absolventov vysokých škôl 
(ukončený II. stupeň VŠ). Štúdium je vhodné najmä 
pre záujemcov, ktorí by sa chceli orientovať na kariéru 
v diplomatických a konzulárnych službách, euroúradníkov, 
pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov 
špecializovaných na terminológiu práva Eú a diplomacie, 
expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny 
sektor. Podrobnejšie informácie získaš na fakultnom webe 
(Právnická fakulta UK > Štúdium > Diplomatická akadémia).

 VZDELÁVAJ SA ONLINE 

Ak chceš na sebe pracovať aj nad rámec akademického 
kurikula, internet Ti ponúka široké možnosti v podobe 
online kurzov, vďaka ktorým si môžeš doplniť vzdelanie, 
zlepšiť jazyky a vidieť, ako vyzerá štúdium inde. 
na nasledovných odkazoch nájdeš mnoho skvelých kurzov 
aj zo spoločenskovednej oblasti, vrátane práva, pričom skoro 
všetky sú zdarma v cudzích jazykoch:
•	 https://www.coursera.org/
•	 https://www.edx.org/course 
•	 http://www.khanacademy.org/ 
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 KONTAKTy 

 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 
 PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava

Web: www.flaw.uniba.sk 
FB: https://www.facebook.com/flaw.uniba

 EURÓPSKE ZDRUžENIE ŠTUDENTOV PRÁVA 
 (ELSA) BRATISLAVA 

Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava

Web: http://elsa.sk/?group=ba
FB: https://www.facebook.com/elsabratislava
E-mail: board.ba@elsa.sk

 AKADEMICKÝ SENÁT PRÁVNICKEJ FAKULTY 
 UNIVERZITY  KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava
Web: http://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-
senat 
FB: https://www.facebook.com/studentskisenatori 
E-mail: senat@flaw.uniba.sk


