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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, s ohľadom na osobitné 

okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, určuje niektoré osobitné pravidlá pre 

uskutočňovanie Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ďalej len ŠVOČ“) na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“) v akademickom roku 

2020/2021: 

 

Čl. 1 
 

(1) Prácu ŠVOČ študent odovzdá len elektronicky vo formáte PDF, a to zaslaním na mailovú 

adresu svoc@flaw.uniba.sk. 

(2) Prihlášku do súťaže ŠVOČ študent zašle súčasne s prácou ŠVOČ elektronicky, a to na 

predpísanom tlačive, vlastnoručne podpísanú a naskenovanú alebo odfotenú; výnimočne, 

ak študent nemá možnosť prihlášku vytlačiť, postačí jej zaslanie v elektronickej podobe ako 

vyplneného tlačiva bez podpisu. 

(3) Podpis konzultanta na prihláške preukazujúci súhlas konzultanta s témou práce ŠVOČ sa 

nevyžaduje. Predseda Rady Študentskej vedeckej odbornej činnosti na fakulte (ďalej len 

„Rada ŠVOČ“) alebo ním poverený zamestnanec fakulty po odovzdaní práce ŠVOČ preverí 

súhlas konzultanta práce ŠVOČ s jej témou a odovzdaním.  Za súhlas s odovzdaním práce 

ŠVOČ zo strany konzultanta sa považuje aj zápis známky za študijný predmet k ŠVOČ 

podľa čl. 7 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom informačnom 

systéme fakulty. 

(4) Licenčnú zmluvu k práci ŠVOČ študent zašle súčasne s prácou ŠVOČ elektronicky na 

predpísanom tlačive, vlastnoručne podpísanú a naskenovanú alebo odfotenú; výnimočne, 

ak študent nemá možnosť licenčnú zmluvu vytlačiť, môže ju doložiť dodatočne, najneskôr 

v deň konania Konferencie ŠVOČ. 

 

Čl. 2 
 

(1) Dekan fakulty splnomocňuje predsedu Rady ŠVOČ, aby po prerokovaní v Rade ŠVOČ 

prijal opatrenia na zabezpečenie riadneho priebehu ŠVOČ v akademickom roku 2020/2021  

potrebné na vysporiadanie sa s osobitnými okolnosťami vyvolanými pandémiou ochorenia 

COVID-19. Tieto opatrenia sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť od pravidiel 

obsiahnutých vo vnútornom predpise č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. 

(2) Opatrenia podľa odseku 1 sa musia zverejniť na webovom sídle fakulty, v sekcii 

https://www.flaw.uniba.sk/veda/svoc/, a predseda Rady ŠVOČ zabezpečí, aby sa s nimi 

mali možnosť oboznámiť študenti, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zapojili do 

ŠVOČ. O opatreniach podľa odseku 1 predseda Rady ŠVOČ bezodkladne informuje dekana 

fakulty. 

 

Čl. 3 
 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 29. 1. 2021. 
 

 

V Bratislave dňa 29. 1. 2021 

 

 

 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 dekan fakulty 

 


