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Opis študijného programu – osnova1 
 
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
Identifikačné číslo vysokej školy: 00397865 
Názov fakulty: Právnická fakulta 
Sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:    
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 
Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného programu:    
Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:  
Dátum ostatnej zmeny2opisu študijného programu:  
Odkaz na výsledky ostatného periodického hodnotenia študijného programu vysokou školou:  
Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.3:  
 
1. Základné údaje o študijnom programe  
a) Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov. 

Kánonické právo, 184032 
 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania. 
druhý 
ISCED 7 
 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného programu.  
Šafárikovo nám. 6, Bratislava 
 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 
dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy odboru/ 
odborov4.  
30. právo 
0421 Law 
 

e) Typ študijného programu:  akademicky orientovaný, profesijne orientovaný; prekladateľský, prekladateľský kombinačný (s 
uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský kombinačný študijný program (s uvedením aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, 
príprava na výkon regulovaného povolania, spoločný študijný program, interdisciplinárne štúdiá. 
Akademicky orientovaný 
 

f) Udeľovaný akademický titul. 
Magister (Mgr.) 
 

g) Forma štúdia5.  
Denná 
 

h) Pri spoločných študijných programoch spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej 
vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých školách). 
Neuvádza sa 
 

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje6.  
Slovenský 
 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch. 
3 

 
1 Vysoká škola spracuje opis študijného programu ako prílohu k žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu.  
- Pri podaní žiadosti podľa § 30 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. vysoká škola v opise uvedie len údaje dostupné v čase podania žiadosti.  
- Vysoká škola po udelení akreditácie (alebo internom schválení študijného programu orgánom schvaľovania študijných programov vysokej školy s právami 

vytvárať programy v odbore a s stupni) trvale sprístupní opis zainteresovaným stranám študijného programu.  
- Vysoká škola slobodne zvolí formu spracovania, vizualizácie a zverejnenia opisu, vhodnú pre študentov, učiteľov aj spracovateľov.  
- Vysoká škola sa v jednotlivých častiach opisu môže odkázať na iný interný dokument, ktorý dostatočne popisuje príslušnú oblasť a je verejne prístupný.  
- Vysoká škola sa v jednotlivých častiach opisu môže odkázať na miesto v informačnom systéme, ktoré obsahuje príslušnú aktuálnu informáciu.  
- Vysoká škola zabezpečí aktuálnosť opisu (ak má zmena opisu charakter úpravy študijného programu a zmenu vykonáva podľa § 30 ods. 9 zákona č. 

269/2018 Z. z. zmenu uskutoční a zverejní až po schválení agentúrou). 
2Ak zmena nie je úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z.z.   
3Uvádza sa len vtedy, ak bola udelená akreditácia študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z.z.  
4Podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania. Odbory vzdelávania a praxe 2013. 
5Podľa § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 
6Rozumejú sa jazyky, v ktorých sú dosahované všetky výstupy vzdelávania, uskutočňované všetky súvisiace predmety študijného programuaj štátna skúška. 
Vysoká škola samostatne uvedie informácie o možnosti štúdia parciálnych častí/predmetov v iných jazykoch v časti 4 opisu. 
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k) Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov), skutočný počet uchádzačov a počet študentov.  
2020/2021 
Kapacita: 30 
Skutočný počet uchádzačov: 0 
Prijatí: 0 
 

2. Profil absolventa a ciele vzdelávania  
a) Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné 

výstupy vzdelávania7.  
 
Základná charakteristika:  
Katolícka cirkev s viac ako miliardou členov je najväčšou svetovou organizáciou, ktorá sa riadi jednotným systémom kodifikovaného práva 
a celým radom ďalších noriem upravujúcich jej vnútorný život i vzťahy k iným organizáciám, náboženským spoločenstvám i tzv. svetskej, 
sekulárnej sfére v celosvetovom meradle. Samotný pojem „kánonické právo“ možno definovať ako súhrn noriem vydaných alebo 
potvrdených kompetentnou cirkevnou autoritou, s cieľom náležite usporiadať život cirkevného spoločenstva, chrániť ho, ako aj 
zabezpečovať práva a vynucovať povinnosti veriacich. V tejto súvislosti je potrebné reflektovať, že Katolícka cirkev je organizáciou, ktorá 
svojim členom vytvára pevné osobné, psychologické i komunitárne zakorenenie, porovnateľné, ba v istom zmysle aj silnejšie, ako je ich 
vzťah k národným, či politickým štruktúram, ktorých sú členmi a ktorých vzťahy sa upravujú civilným právom. Čo sa týka samotnej potreby 
štúdia tohto právneho systému, ako je všeobecne známe, jeho poznanie patrí ku komplexnej formácii každého právnika. Náš študijný 
program má ambíciu poskytovať na sekulárnej inštitúcii nielen sumárny prehľad o právnom systéme Katolíckej cirkvi, ale taktiež pripravovať 
špecializovaných odborníkov disponujúcich detailnými znalosťami v tejto oblasti. Ich príprava by napokon nemala byť ponechávaná výlučne 
na tzv. cirkevné inštitúcie, ale spolupráca s nimi by mala viesť k nastaveniu patričných štandardov realizácie štúdia. Tento proces sa 
garantuje predovšetkým schválením študijného programu zo strany príslušných centrálnych orgánov Rímskej kúrie, o čo sa obdobne 
usilujeme. Hlavným cieľom študijného programu Kánonické právo je tak poskytovať vzdelanie na najvyššej úrovni porovnateľnej 
s pápežskými univerzitami či ktoroukoľvek inou obdobnou inštitúciou pôsobiacou kdekoľvek vo svete.  
 
Ciele vzdelávania: 
Absolvent 
(C1) 

– rozvíja znalosti z teologických i právnych disciplín a obohacuje ich o vedomosti týkajúce sa fungovania a uplatňovania 
právneho systému Katolíckej cirkvi,  

– prehlbuje teologické i právne znalosti a zasadzuje ich do partikulárnej, ako i do univerzálnej kánonickoprávnej roviny.  
 
(C2) 

– nadobudne špecializované praktické zručnosti pri aplikácii práva,  
– nadobudne zručnosti metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy kánonickoprávnej praxe vrátane 

postupov a zručností pri poskytovaní právneho poradenstva.  
 
(C3) 

– nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri vykonávaní samostatných náročnejších prác v oblasti verejnej cirkevnej, ale i vo 
vybraných oblastiach štátnej správy (najmä na úseku správy cirkví a náboženských spoločností),  

– nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri práci kandidáta právnických povolaní (cirkevné súdnictvo, advokácia, notárstvo, 
pôsobenie ako defensores vinculi a pod.),  

– nadobudne schopnosť a zodpovednosť pri samostatnom riešení etických dilem, s ktorými sa pri výkone povolania stretne, 
a bude schopný reflektovať úlohy právnych profesionálov v spoločnosti,  

– stane sa spôsobilým na pôsobenie v národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú 
obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťami širšieho spoločenského a nadnárodného právneho kontextu, 
nevynímajúc prácu v orgánoch Rímskej kúrie,  

– nadobudne predpoklady pre pokračovanie v doktorandskom štúdiu.  
 
Hlavné výstupy vzdelávania: 
(C1) Vedomosti: 
Absolvent 
(V1) má hlboké interdisciplinárne poznatky z vybraných oblastí historického a zo všetkých oblastí pozitívneho kánonického práva,  
(V2) rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku Katolíckej cirkvi ako právne dokonalej spoločnosti 
v súčasnom spoločenskom kontexte, súc schopný ich kriticky posudzovať v nadväznosti na etický rozmer práva a jeho interdisciplinárne 
(najmä teologicko-právne) súvislosti,  
(V3) pozná partikulárnoprávne súvislosti jednotlivých odvetví univerzálneho práva Katolíckej cirkvi,  
(V4) disponuje poznatkami z teórie a aplikácie právnych noriem, s osobitným zreteľom na ich efektívne uplatňovanie,  
(V5) má rozsiahle teoretickoprávne, právnofilozofické a historickoprávne vedomosti, rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva a  
kritického posudzovania relevantných otázok v danej oblasti, ako aj na rozhraní jednotlivých oblastí.  
 
(C2) Zručnosti 
Absolvent 
(V6) disponuje špecializovanými zručnosťami na samostatné a kvalifikované riešenie právnych problémov, dokážuc ich využiť pri správnom 
posudzovaní právnych problémov a zvažovaní vhodných riešení,  
(V7) je schopný syntetizovať medziodborové súvislosti, zavádzať inovatívne postupy do právnej praxe, priamo či nepriamo ovplyvňovať 
ďalšie formovanie právneho poriadku prípravou kvalifikovaných návrhov de lege ferenda či aktívnou činnosťou pri normotvorbe,  

 
7Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) 
študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.  
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(V8) dokáže komplexne riešiť právne problémy, či už na univerzálnej alebo partikulárnej úrovni, za nevyhnutného zohľadnenia príslušných 
cirkevnoprávnych, ako aj relevantných sekulárnoprávnych noriem,  
(V9) v konkrétnych právnych odvetviach je schopný efektívne riešiť teoretické i praktické problémy hmotnoprávnej i procesnoprávnej 
povahy,  
(V10) dokáže skúmať príčinné súvislosti javov relevantných pre jednotlivé právne odvetvia v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, 
inšpirujúc sa poznatkami z histórie či iných právnych systémov,  
(V11) je schopný samostatne viesť efektívny rozhovor s rôznymi typmi klientov, účastníkmi súdneho konania či právnymi zástupcami 
procesných strán, vrátane prípravy relevantných právnych podkladov či listín,  
(V12) je spôsobilý integrovať vedomosti, vysporiadať sa s neúplnými alebo obmedzenými informáciami, rešpektujúc pri rozhodovaní 
spoločenskú a etickú zodpovednosť, ako aj komunikovať relevantné závery na vhodnej úrovni odbornej i laickej verejnosti.  
 
(C3) Zodpovednosť a samostatnosť 
Absolvent 
(V13) vie samostatne a tvorivo uplatňovať základné princípy kánonickoprávneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úloh 
právnikov v spoločnosti vrátane etického rozmeru právnických povolaní,  
(V14) je spôsobilý riadiť a pretvárať pracovné alebo študijné právnické prostredie či prostredie verejnej cirkevnej správy alebo justície, 
ktoré sú nie raz zložité, nepredvídateľné a bežne vyžadujú nové a originálne strategické prístupy,  
(V15) je schopný ihneď po ukončení štúdia tvoriť kvalitné právnické výstupy v oblasti verejnej cirkevnej správy, justície či súkromnoprávnej 
sféry (najmä pri poskytovaním právnych služieb),  
(V16) dokáže zodpovedne prispievať k rozvoju odborných vedomostí a postupov v právnických profesiách,  
(V17) je schopný aktívne pracovať v najvyšších cirkevných orgánoch (či už na univerzálnej alebo partikulárnej úrovni), na samostatných 
a riadiacich pozíciách vo vládnych orgánoch, mimovládnych či medzinárodných organizáciách a ďalších inštitúciách vstupujúcich do vzťahov 
s Katolíckou cirkvou,  
(V18) je spôsobilý samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne.  
 
Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti 
Orientácia na praktické uplatnenie absolventa je posilnená zapojením cirkevných sudcov či ďalších odborníkov pôsobiacich v cirkevnej praxi 
do výučbového procesu, ako aj predmetmi priamo orientovanými na prax (napríklad Praxológia na cirkevnom úrade), čo prispieva 
k rozšíreniu schopností a zručností absolventa.  
Reálna uplatniteľnosť absolventa je posilnená aj výučbou latinského jazyka, ktorý je autentickým jazykom Katolíckej cirkvi a jej prameňov. 
Študent má tiež možnosť dotvoriť si špecializáciu v jednotlivých kánonickoprávnych odvetviach systémom výberových predmetov a povinne 
voliteľných predmetov, čo obdobne prispieva k priblíženiu jeho odbornej spôsobilosti k praxi. Samotné nastavenie štúdia navyše vhodným 
spôsobom dopĺňa študentom s právnickým vzdelaním teologické znalosti a naopak.  
 
Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:  
 
 C1 – Vedomosti C2 – Zručnosti C3 – Zodpovednosť a samostatnosť 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V 

10 
V 
11 

V 
12 

V 
13 

V 
14 

V 
15 

V 
16 

V 
17 

V 
18 

Všeobecné 
normy 
kánonického 
práva 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 
 

 
 

    
X 

   
X 

   
X 

  

Hierarchické 
usporiadanie 
Cirkvi (Boží 
ľud) 1 až 3 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 
 

 
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

   
 
X 

     
 
X 

 

Teológia 
kánonického 
práva 

 
 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

Latinský jazyk 
1 až 4 

 
 

     
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

   
X 

  
X 

 

Rímske právo X X  X X  X   X  X      X 
Sústredenie zo 
spirituality 

 
 

 
X 

   
X 

  
X 
 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
X 

Biblické právo X X   X  X   X   X     X 
Manželské 
kánonické 
právo 1 až 3 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Majetkové 
kánonické 
právo 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Dejiny 
kánonického 
práva 1 až 2 

 
X 

 
X 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

  
X 

  
X 

 
X 

     
X 

Vzťahy Cirkvi 
a štátu 
(konfesné 
právo) 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

  
 
X 

  
 
X 

 

Magisteriálne 
a posväcovaci
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e kánonické 
právo 

X X  X X  X X X X 

Kánonické 
procesné 
právo 1 až 4 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
 

Kódex 
kánonov 
východných 
cirkví 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

    
 

  
 

 
X 

 

Trestné 
Kánonické 
právo 1 až 2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Diplomový 
seminár 1 až 2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

  
X 

  

Praxológia na 
cirkevnom 
úrade 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Štátna skúška X X X X X X  X X X X X    X  X 
Diplomová 
práca a jej 
obhajoba 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

 
b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu 
z pohľadu uplatnenia absolventov.  
 
Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce vo verejnej cirkevnej správe, ako aj v súkromnoprávnej oblasti alebo pracuje ako 
kandidát právnických povolaní (cirkevné súdnictvo, advokácia, notárstvo, pôsobenie ako defensores vinculi a pod.) či ako zamestnanec 
v justičnej sfére.  
 
Absolvent má predpoklady pre prácu v partikulárnych či univerzálnych orgánoch cirkevnej správy, v mimovládnych či medzinárodných 
organizáciách a v ďalších inštitúciách zaoberajúcich sa vzťahmi medzi Katolíckou cirkvou a štátmi.  

 
3. Uplatniteľnosť 
a) Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. 

Čo sa týka  uplatniteľnosti absolventov, môžeme  o nej hovoriť v akademickej, civilnej i cirkevnej sfére. Táto kvalifikácia je jedinečná a 
nezastupiteľná v akademickom prostredí. Mimoriadne cenená je tiež pre prácu v civilnom, spoločensko-politickom sektore, keďže 
dopĺňa iné druhy vzdelania (najmä právneho, ale tiež iných spoločenskovedných odborov). Za jedinečnú ju možno označiť aj z hľadiska 
jej ponímania ako platformy pre prácu laikov v cirkevných inštitúciách (pri správe či v justícii).  

 
b) Prípadne uviesť úspešných absolventov študijného programu.  

Na Slovensku v súčasnosti nemáme absolventov tohto študijného programu. Na druhej strane však môžeme uviesť mnohé mená 
špičkových zahraničných odborníkov, ktorí sú ako laici poprednými odborníkmi v oblasti cirkevného práva pôsobiaci v akademickom 
prostredí, podieľajúci sa na cirkevnej normotvorbe, vykonávajúci kvalifikovanú činnosť v cirkevnom súdnictve alebo ako zamestnanci, 
konzultori alebo externí spolupracovníci centrálnych orgánov Rímskej kúrie.  

 
c) Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba).  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie. 
 
4. Štruktúra a obsah študijného programu8 
a) Vysoká škola popíše pravidlá na utváranie študijných plánov v študijnom programe 

Čl. 9 a 10 Študijného poriadku PraF UK 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 
 

b) Odporúčaný študijný plán, vrátane nasledujúcich informácií:  
- kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia a ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu 

štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie, vrátane podmienok štátnych skúšok, počet kreditov za povinné predmety 
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 

- počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
- počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia,  
- počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na riadne skončenie štúdia, 

 
https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/studijneplany/2022-2023/PraF/SK/mKANP19.html 

 
c) Vysoká škola popíše pravidlá pre overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov a možnosti opravných postupov voči tomuto 

hodnoteniu. 
Študijný poriadok PraF UK (čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15, čl. 16, čl. 17, čl. 18, čl. 19) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
8Vybrané charakteristiky obsahu študijného programu môžu byť uvedenépriamo v Informačných listoch predmetov alebo doplnené informáciami Informačných 
listov predmetov. 
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d) Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia.  
Študijný poriadok PraF UK (čl. 21 a 22) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
e) Vysoká škola uvedie témy záverečných prác študijného programu (alebo odkaz na zoznam).  

Téma 
- 

 
f) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na: 

- pravidlá pri zadávaní, spracovaní, oponovaní, obhajobe a hodnotení záverečných prác v študijnom programe, 
Čl. 17 Študijného poriadku PraF UK 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 

Opatrenie dekana Právnickej fakulty UK č. 16/2021 ktorým sa určujú termíny a postup pri výbere a prihlasovaní na záverečné práce 
v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2021/2022 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/OP_2021/O_2021_16.pdf 

 

- možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov,  
Čl. 5 a čl. 22 Študijného poriadku PraF UK 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 

Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_03.pdf 

 

Vnútorné predpisy UK v oblasti zahraničného štúdia a pre zahraničných študentov 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/8-zahranicne-studium-a-zahranicni-studenti/ 

 

- pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov, 
Strategické ciele obsiahnuté v Dlhodobom zámere UKZ (1.1.5) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf 

 

Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (Vnútorný predpis č. 23/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského 
v Bratislave Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave – Ôsma 
časť) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 

Rokovací poriadok Etickej rady UK (Smernica rektora č. 4/2022) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_04.pdf 

 

Etická rada PraF UK (Čl. 9 – Vnútorný predpis č. 5/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty ktorý upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 

Disciplinárny poriadok UK pre študentov 
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 

 

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf 

 

- postupy aplikovateľné pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
Druhá časť, štvrtý oddiel – Študijní poradcovia a koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (Vnútorný predpis č. 23/2021 
schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 

Smernica rektora k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 
23/2014) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 

 

Legislatíva k podpore študentov so špecifickými potrebami 

https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-
specifickymi-potrebami-cps/dokumenty-a-odkazy/legislativa/ 

 

- postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta. 
Siedma časť – Pravidlá preskúmavania podnetov a iných obdobných podaní študentov (Vnútorný predpis č. 23/2021 schválený 
Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 

Vnútorný predpis č. 5/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ktorý upravuje 
vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2021/VP_2021_05.pdf 

 

Čl. 39-42 Študijného poriadku PraF UK 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/UZ_2022/UZ_VP_2022_02.pdf 

 
5. Informačné listy predmetov študijného programu  

V štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z. z. 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2022-2023/PraF/SK/mKANP19.pdf 
 

 
6. Aktuálny harmonogram akademického roka a aktuálny rozvrh (alebo hypertextový odkaz).  

https://uniba.sk/studium/harmonogram-studia/ 
https://www.flaw.uniba.sk/rozvrh/ 
 

7. Personálne zabezpečenie študijného programu  
a) Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu). 

prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. 

profesor 

Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva 

e-mail: cyril.vasil@flaw.uniba.sk 
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b) Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programus priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register 
zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne). 
 
Vyučujúci profilových predmetov, ktorí sú členmi Rady študijného programu: 
prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.  PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17 - Kánonickoprávna manželská kazuistika, 
PraF.KRPKCP/mPRV17-919/17 - Kánonické právo   

cyril.vasil@flaw.uniba.sk 02 90129308 105 SB https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33590 

 
Mons. prof. PaedDr. ThDr. Ján Duda, PhD. PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17 - Kánonickoprávna manželská kazuistika, 
PraF.KRPKCP/mPRV17-918/17 - Cirkevné právo na Slovensku, PraF.KRPKCP/mPRV17-919/17 - Kánonické právo   

jan.duda@uniba.sk 02 90129308 105 SB https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7959 

 
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.  PraF.KRPKCP/mPRV17-1001/17 - Kánonickoprávna manželská kazuistika, 
PraF.KRPKCP/mPRV17-918/17 - Cirkevné právo na Slovensku, PraF.KRPKCP/mPRV17-919/17 - Kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mPRV17-920/17 - Konfesné právo   

vojtech.vladar@flaw.uniba.sk 02 90129308 105 SB https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8776 

 
doc. Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.  PraF.KPDPK/mPRV17-1007/17 - Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989, 
PraF.KPDPK/mPRV17-1009/17 - Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945, PraF.KPDPK/mPRV17-1110/17 - Trestné právo ako 
nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí, PraF.KPDPK/mPRV17-1113/17 - Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí, 
PraF.KPDPK/mPRV17-1114/17 - Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí, PraF.KPDPK/mPRV17-1115/17 - Zákonodarná 
činnosť na Slovensku v 20. storočí, PraF.KTPFP/mPRV17-1116/17 - Právo a literatúra, PraF.KPDPK/mPRV17-1212/20 - Najväčšie 
procesy v Československu, PraF.KPDPK/mPRV17-909/17 - Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska, 
PraF.KPDPK/mPRV17-914/17 - Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska mPRV17-909, mPRV17-914 

ondrej.podolec@flaw.uniba.sk 02 9012 2103 414 SB https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3855 

 
doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M. PraF.KTPFP/mPRV17-901/17 - Argumentácia v práve a interpretácia práva
 mPRV17-901 

michal.mrva@flaw.uniba.sk 02 9012 2037 613 NB https://www.portalvs.sk/regzam/detail/5189 

 
c) Odkaz na vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.  

https://www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/kanonicke-pravo/ 

AIS2 

d) Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl,  
s uvedením kontaktov (môže byť súčasťou študijného plánu).  

 
Meno Priezvisko Plné meno Typ Skratky Predmety T. v. predmetov Prof. VUPCH ZO prog. ZO pred. 

Tomáš Ľalík 
doc. JUDr. Tomáš 
Ľalík, PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Matej Horvat 
doc. JUDr. Matej 
Horvat, PhD. 

cvičiaci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Romana Smyčková 
doc. JUDr. Romana 
Smyčková, PhD. 

prednášajúci mKANP19-37 
PraF.KOP/mKANP19-
37/19 - Civilné právo 
procesné 

mKANP19-37 (B)   A N N 

Anton Adam 
prof. ThDr. Anton 
Adam, PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-50, 
mKANP19-66 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
50/19 - Dogmatická 
teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
66/19 - Dogmatická 
teológia 2 

mKANP19-50 (B), 
mKANP19-66 (B) 

  A N N 

Róbert Brtko 
prof. PaedDr. JCDr. 
Róbert Brtko, CSc. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-24, 
mKANP19-34, 
mKANP19-56, 
mKANP19-58, 
mKANP19-7 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KPDPK/mKANP19-
56/19 - Svetové dejiny 
štátu a práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
58/19 - Reflexie 
prirodzeného práva v 

mKANP19-24 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-56 (C), 
mKANP19-58 (C), 
mKANP19-7 (A) 

mKANP19-24, 
mKANP19-34, 
mKANP19-7 

A N N 
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manželstve, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
7/19 - Rímske právo 

Alexandra Löwy 
doc. JUDr. Alexandra 
Löwy, PhD. 

cvičiaci mKANP19-37 
PraF.KOP/mKANP19-
37/19 - Civilné právo 
procesné 

mKANP19-37 (B)   A N N 

Stanislav Gaňa 
JUDr. Stanislav Gaňa, 
PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Vladimír Thurzo 
ThDr. Ing. Vladimír 
Thurzo, PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-47, 
mKANP19-51 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
47/19 - Morálna teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
51/19 - Morálna teológia 2 

mKANP19-47 (B), 
mKANP19-51 (B) 

  A N N 

Veronika Čunderlík Čerbová 
JUDr. Veronika 
Čunderlík Čerbová, 
PhD. 

cvičiaci 

mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-58, 
mKANP19-60 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
10/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
12/19 - Manželské 
kánonické právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
17/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
18/19 - Kánonické 
procesné právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
19/19 - Manželské 
kánonické právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
2/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
20/19 - Trestné kánonické 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
23/19 - Magisteriálne a 
posväcovacie kánonické 
právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
28/19 - Trestné kánonické 
právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
3/19 - Kánonické procesné 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
4/19 - Manželské 
kánonické právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
58/19 - Reflexie 
prirodzeného práva v 
manželstve, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
60/19 - Patriarchálne 
usporiadanie východných 

mKANP19-10 (A), 
mKANP19-12 (A), 
mKANP19-13 (A), 
mKANP19-17 (A), 
mKANP19-18 (A), 
mKANP19-19 (A), 
mKANP19-2 (A), 
mKANP19-20 (A), 
mKANP19-23 (A), 
mKANP19-24 (A), 
mKANP19-28 (A), 
mKANP19-3 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-4 (A), 
mKANP19-58 (C), 
mKANP19-60 (C) 

mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4 

A N N 
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Cirkví 

Marián Vrabko 
prof. JUDr. Marián 
Vrabko, CSc. 

prednášajúci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Milan Hodás 
doc. JUDr. Milan 
Hodás, PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Mária Srebalová 
prof. JUDr. Mária 
Srebalová, PhD. 

prednášajúci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Zuzana Hamuľáková 
doc. JUDr. Zuzana 
Hamuľáková, PhD. 

cvičiaci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Jozef Jančovič 
doc. ThDr. Ing. Jozef 
Jančovič, PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-43, 
mKANP19-45 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
43/19 - Biblická teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
45/19 - Biblická teológia 2 

mKANP19-43 (B), 
mKANP19-45 (B) 

  A N N 

Lenka Dufalová 
doc. Mgr. Lenka 
Dufalová, PhD. 

cvičiaci mKANP19-40 
PraF.KOP/mKANP19-
40/19 - Rodinné právo 

mKANP19-40 (B)   A N N 

Lívia Trellová 
doc. JUDr. Lívia 
Trellová, PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Michal Mrva 
doc. JUDr. Mgr. 
Michal Mrva, PhD., 
LL.M. 

cvičiaci, prednášajúci 
mKANP19-13, 
mKANP19-48 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
48/19 - Teória práva 

mKANP19-13 (A), 
mKANP19-48 (B) 

mKANP19-13 A N N 

Margita Prokeinová 
prof. JUDr. Margita 
Prokeinová, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Eduard Burda 
doc. JUDr. Eduard 
Burda, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Juraj Vačok 
prof. JUDr. Juraj 
Vačok, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Matej Mlkvý 
doc. Mgr. Matej 
Mlkvý, PhD., LL.M. 

cvičiaci 

mKANP19-16, 
mKANP19-29, 
mKANP19-30, 
mKANP19-56, 
mKANP19-6 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
16/19 - Latinský jazyk 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
29/19 - Latinský jazyk 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
30/19 - Latinský jazyk 3, 
PraF.KPDPK/mKANP19-
56/19 - Svetové dejiny 
štátu a práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
6/19 - Latinský jazyk 1 

mKANP19-16 (A), 
mKANP19-29 (A), 
mKANP19-30 (A), 
mKANP19-56 (C), 
mKANP19-6 (A) 

mKANP19-16, 
mKANP19-29, 
mKANP19-30, 
mKANP19-6 

A N N 

Marian Šuráb 
prof. ThDr. Marian 
Šuráb, PhD. 

cvičiaci mKANP19-64 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
64/19 - Pastorálna teológia 

mKANP19-64 (B)   A N N 

Martin Križan 
JUDr. Martin Križan, 
PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-35, 
mKANP19-36 

PraF.KOP/mKANP19-
35/19 - Občianske právo 
hmotné 1, 
PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2 

mKANP19-35 (B), 
mKANP19-36 (B) 

  A N N 

Alexander Knorr 
ThDr. Alexander 
Knorr, PhD. 

prednášajúci mKANP19-8 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
8/19 - Sústredenie zo 
spirituality 

mKANP19-8 (A) mKANP19-8 A N N 
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Ján Škrobák 
doc. Mgr. Ján 
Škrobák, PhD. 

cvičiaci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Ján Sombati 
Mgr. Ján Sombati, 
PhD. 

cvičiaci mKANP19-56 
PraF.KPDPK/mKANP19-
56/19 - Svetové dejiny 
štátu a práva 

mKANP19-56 (C)   A N N 

Marián Giba 
doc. JUDr. Marián 
Giba, PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Jozef Čentéš 
prof. JUDr. Jozef 
Čentéš, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Svetlana Ficová 
prof. JUDr. Svetlana 
Ficová, CSc. 

prednášajúci 
mKANP19-35, 
mKANP19-36 

PraF.KOP/mKANP19-
35/19 - Občianske právo 
hmotné 1, 
PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2 

mKANP19-35 (B), 
mKANP19-36 (B) 

  A N N 

Anton Martvoň 
Mgr. Anton Martvoň, 
PhD. 

cvičiaci mKANP19-42 
PraF.KSEP/mKANP19-
42/19 - Správne právo 

mKANP19-42 (B)   A N N 

Petra Uličná 
Mgr. Petra Uličná, 
PhD. 

cvičiaci mKANP19-52 
PraF.UCPK/mKANP19-
52/19 - Anglická právna 
terminológia 1 

mKANP19-52 (B)   A N N 

Michal Vivoda 
doc. ThDr. Michal 
Vivoda, PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-47, 
mKANP19-51 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
47/19 - Morálna teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
51/19 - Morálna teológia 2 

mKANP19-47 (B), 
mKANP19-51 (B) 

  A N N 

Marek Domin 
doc. JUDr. Marek 
Domin, PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Marek Števček 
prof. JUDr. Marek 
Števček, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-35, 
mKANP19-36, 
mKANP19-37 

PraF.KOP/mKANP19-
35/19 - Občianske právo 
hmotné 1, 
PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2, 
PraF.KOP/mKANP19-
37/19 - Civilné právo 
procesné 

mKANP19-35 (B), 
mKANP19-36 (B), 
mKANP19-37 (B) 

  A N N 

Jozef Kemp 
JUDr. ICDr. Jozef 
Kemp, PhD. 

prednášajúci mKANP19-33 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
33/19 - Praxológia na 
cirkevnom úrade 

mKANP19-33 (A) mKANP19-33 N N N 

Marek Kordík 
doc. JUDr. Marek 
Kordík, PhD., LL.M. 

prednášajúci mKANP19-39 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-39 (B)   A N N 

Ondrej Podolec 
doc. Mgr. Mgr. Ondrej 
Podolec, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 
mKANP19-22, 
mKANP19-67 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
22/19 - Vzťahy Cirkvi a 
štátu (konfesné právo), 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
67/19 - Cirkevné dejiny 
Slovenska v stredoveku a 
novoveku 

mKANP19-22 (A), 
mKANP19-67 (C) 

mKANP19-22 A N N 

Ondrej Laciak 
doc. JUDr. Ondrej 
Laciak, PhD. 

prednášajúci mKANP19-39 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-39 (B)   A N N 

Oľga Gavendová 
doc. PhDr. Oľga 
Gavendová, PhD. 

cvičiaci mKANP19-44 
PraF.KRPKCP-
KTPFP/mKANP19-44/19 - 
Kresťanská filozofia 

mKANP19-44 (B)   A N N 
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Tomáš Mészáros 
JUDr. Tomáš 
Mészáros, PhD. 

cvičiaci mKANP19-48 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
48/19 - Teória práva 

mKANP19-48 (B)   A N N 

Ján Otruba ThLic. Ing. Ján Otruba prednášajúci mKANP19-8 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
8/19 - Sústredenie zo 
spirituality 

mKANP19-8 (A) mKANP19-8 N N N 

Jozef Krupa 
prof. ThDr. Jozef 
Krupa, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-46, 
mKANP19-50, 
mKANP19-66 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
46/19 - Fundamentálna 
teológia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
50/19 - Dogmatická 
teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
66/19 - Dogmatická 
teológia 2 

mKANP19-46 (B), 
mKANP19-50 (B), 
mKANP19-66 (B) 

  A N N 

Radovan Blažek 
doc. JUDr. Radovan 
Blažek, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci mKANP19-39 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-39 (B)   A N N 

Iveta Fedorovičová 
doc. JUDr. Iveta 
Fedorovičová, CSc. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Rudolf Kasinec 
doc. JUDr. Rudolf 
Kasinec, PhD. 

prednášajúci mKANP19-48 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
48/19 - Teória práva 

mKANP19-48 (B)   A N N 

Jakub Ľorko 
JUDr. Jakub Ľorko, 
PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Miroslav Lysý 
prof. Mgr. Miroslav 
Lysý, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 
mKANP19-56, 
mKANP19-67 

PraF.KPDPK/mKANP19-
56/19 - Svetové dejiny 
štátu a práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
67/19 - Cirkevné dejiny 
Slovenska v stredoveku a 
novoveku 

mKANP19-56 (C), 
mKANP19-67 (C) 

  A N N 

Anna Lysá PhDr. Anna Lysá, CSc. cvičiaci mKANP19-52 
PraF.UCPK/mKANP19-
52/19 - Anglická právna 
terminológia 1 

mKANP19-52 (B)   A N N 

Matúš Nemec 
prof. JUDr. Matúš 
Nemec, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-11, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-31, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-53, 
mKANP19-56, 
mKANP19-57, 
mKANP19-58, 
mKANP19-59, 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
1/19 - Všeobecné normy 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
10/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
11/19 - Kánonické 
procesné právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
12/19 - Manželské 
kánonické právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
17/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
18/19 - Kánonické 
procesné právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-

mKANP19-1 (A), 
mKANP19-10 (A), 
mKANP19-11 (A), 
mKANP19-12 (A), 
mKANP19-13 (A), 
mKANP19-17 (A), 
mKANP19-18 (A), 
mKANP19-19 (A), 
mKANP19-2 (A), 
mKANP19-20 (A), 
mKANP19-22 (A), 
mKANP19-23 (A), 
mKANP19-24 (A), 
mKANP19-26 (A), 
mKANP19-28 (A), 
mKANP19-3 (A), 
mKANP19-31 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-4 (A), 
mKANP19-53 (B), 
mKANP19-56 (C), 
mKANP19-57 (C), 
mKANP19-58 (C), 
mKANP19-59 (C), 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-11, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-31, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-7 

A N N 
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mKANP19-7 19/19 - Manželské 
kánonické právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
2/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
20/19 - Trestné kánonické 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
22/19 - Vzťahy Cirkvi a 
štátu (konfesné právo), 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
23/19 - Magisteriálne a 
posväcovacie kánonické 
právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
26/19 - Kánonické 
procesné právo 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
28/19 - Trestné kánonické 
právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
3/19 - Kánonické procesné 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
31/19 - Kódex kánonov 
východných cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
4/19 - Manželské 
kánonické právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
53/19 - Anglická právna 
terminológia 2, 
PraF.KPDPK/mKANP19-
56/19 - Svetové dejiny 
štátu a práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
57/19 - Právne postavenie 
cirkví na Slovensku, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
58/19 - Reflexie 
prirodzeného práva v 
manželstve, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
59/19 - Primát Rímskeho 
veľkňaza, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
7/19 - Rímske právo 

mKANP19-7 (A) 

Jana Prnová 
Mgr. Jana Prnová, 
PhD. 

cvičiaci mKANP19-7 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
7/19 - Rímske právo 

mKANP19-7 (A) mKANP19-7 A N N 

Tamara Čipková 
Mgr. Tamara Čipková, 
PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-36, 
mKANP19-40 

PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2, 
PraF.KOP/mKANP19-
40/19 - Rodinné právo 

mKANP19-36 (B), 
mKANP19-40 (B) 

  A N N 

Pavol Farkaš 
prof. ThDr. Pavol 
Farkaš, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-43, 
mKANP19-45 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
43/19 - Biblická teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-

mKANP19-43 (B), 
mKANP19-45 (B) 

  A N N 
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45/19 - Biblická teológia 2 

Gašpar Fronc Mgr. Gašpar Fronc cvičiaci mKANP19-44 
PraF.KRPKCP-
KTPFP/mKANP19-44/19 - 
Kresťanská filozofia 

mKANP19-44 (B)   A N N 

Lucia Kurilovská 
Dr.h.c. prof. JUDr. 
Lucia Kurilovská, PhD. 

prednášajúci mKANP19-39 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-39 (B)   A N N 

Angela Škovierová 
Mgr. Angela 
Škovierová, PhD. 

cvičiaci 

mKANP19-16, 
mKANP19-29, 
mKANP19-30, 
mKANP19-6 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
16/19 - Latinský jazyk 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
29/19 - Latinský jazyk 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
30/19 - Latinský jazyk 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
6/19 - Latinský jazyk 1 

mKANP19-16 (A), 
mKANP19-29 (A), 
mKANP19-30 (A), 
mKANP19-6 (A) 

mKANP19-16, 
mKANP19-29, 
mKANP19-30, 
mKANP19-6 

A N N 

Marek Ivančo 
Mgr. Marek Ivančo, 
PhD. 

cvičiaci mKANP19-37 
PraF.KOP/mKANP19-
37/19 - Civilné právo 
procesné 

mKANP19-37 (B)   A N N 

Vincent Bujňák 
Mgr. Vincent Bujňák, 
PhD. 

prednášajúci mKANP19-41 
PraF.KUP/mKANP19-
41/19 - Ústavné právo 

mKANP19-41 (B)   A N N 

Tomáš Strémy 
prof. JUDr. Tomáš 
Strémy, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Pavel Šámal 
prof. JUDr. Pavel 
Šámal, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Martin Gregor 
JUDr. Martin Gregor, 
PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-22, 
mKANP19-34, 
mKANP19-55, 
mKANP19-57, 
mKANP19-7 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
22/19 - Vzťahy Cirkvi a 
štátu (konfesné právo), 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
55/19 - Talianska právna 
terminológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
57/19 - Právne postavenie 
cirkví na Slovensku, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
7/19 - Rímske právo 

mKANP19-22 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-55 (B), 
mKANP19-57 (C), 
mKANP19-7 (A) 

mKANP19-22, 
mKANP19-34, 
mKANP19-7 

A N N 

Stanislav Mihálik 
JUDr. Stanislav 
Mihálik, PhD. 

prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Lukáš Turay 
JUDr. Lukáš Turay, 
PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 
mKANP19-38, 
mKANP19-39 

PraF.KTPKK/mKANP19-
38/19 - Trestné právo 1, 
PraF.KTPKK/mKANP19-
39/19 - Trestné právo 2 

mKANP19-38 (B), 
mKANP19-39 (B) 

  A N N 

Vojtech Vladár 
prof. JUDr. Mgr. 
Vojtech Vladár, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-15, 
mKANP19-16, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
1/19 - Všeobecné normy 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
10/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
12/19 - Manželské 

mKANP19-1 (A), 
mKANP19-10 (A), 
mKANP19-12 (A), 
mKANP19-13 (A), 
mKANP19-15 (A), 
mKANP19-16 (A), 
mKANP19-2 (A), 
mKANP19-20 (A), 
mKANP19-22 (A), 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-15, 
mKANP19-16, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 

A N N 
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mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-27, 
mKANP19-28, 
mKANP19-29, 
mKANP19-3, 
mKANP19-30, 
mKANP19-31, 
mKANP19-32, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-46, 
mKANP19-47, 
mKANP19-49, 
mKANP19-5, 
mKANP19-53, 
mKANP19-54, 
mKANP19-55, 
mKANP19-59, 
mKANP19-6, 
mKANP19-60 

kánonické právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
15/19 - Dejiny kánonického 
práva 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
16/19 - Latinský jazyk 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
2/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
20/19 - Trestné kánonické 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
22/19 - Vzťahy Cirkvi a 
štátu (konfesné právo), 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
23/19 - Magisteriálne a 
posväcovacie kánonické 
právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
26/19 - Kánonické 
procesné právo 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
27/19 - Dejiny kánonického 
práva 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
28/19 - Trestné kánonické 
právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
29/19 - Latinský jazyk 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
3/19 - Kánonické procesné 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
30/19 - Latinský jazyk 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
31/19 - Kódex kánonov 
východných cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
32/19 - Biblické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
4/19 - Manželské 
kánonické právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
46/19 - Fundamentálna 
teológia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
47/19 - Morálna teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
49/19 - Rehoľné právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
5/19 - Teológia 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
53/19 - Anglická právna 
terminológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
54/19 - Talianska právna 
terminológia 1, 

mKANP19-23 (A), 
mKANP19-24 (A), 
mKANP19-26 (A), 
mKANP19-27 (A), 
mKANP19-28 (A), 
mKANP19-29 (A), 
mKANP19-3 (A), 
mKANP19-30 (A), 
mKANP19-31 (A), 
mKANP19-32 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-4 (A), 
mKANP19-46 (B), 
mKANP19-47 (B), 
mKANP19-49 (C), 
mKANP19-5 (A), 
mKANP19-53 (B), 
mKANP19-54 (B), 
mKANP19-55 (B), 
mKANP19-59 (C), 
mKANP19-6 (A), 
mKANP19-60 (C) 

mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-27, 
mKANP19-28, 
mKANP19-29, 
mKANP19-3, 
mKANP19-30, 
mKANP19-31, 
mKANP19-32, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-5, 
mKANP19-6 
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PraF.KRPKCP/mKANP19-
55/19 - Talianska právna 
terminológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
59/19 - Primát Rímskeho 
veľkňaza, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
6/19 - Latinský jazyk 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
60/19 - Patriarchálne 
usporiadanie východných 
Cirkví 

Anton Ziolkovský 
ThLic. Anton 
Ziolkovský, PhD. 

cvičiaci mKANP19-46 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
46/19 - Fundamentálna 
teológia 

mKANP19-46 (B)   N N N 

Jana Abraham Mgr. Jana Abraham cvičiaci mKANP19-52 
PraF.UCPK/mKANP19-
52/19 - Anglická právna 
terminológia 1 

mKANP19-52 (B)   A N N 

Martina Haršányová 
JUDr. Martina 
Haršányová, PhD. 

cvičiaci mKANP19-37 
PraF.KOP/mKANP19-
37/19 - Civilné právo 
procesné 

mKANP19-37 (B)   A N N 

Martin Hamřik 
Mgr. Martin Hamřik, 
PhD. 

cvičiaci 
mKANP19-35, 
mKANP19-36 

PraF.KOP/mKANP19-
35/19 - Občianske právo 
hmotné 1, 
PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2 

mKANP19-35 (B), 
mKANP19-36 (B) 

  A N N 

Ján Duda 
Mons. prof. PaedDr. 
ThDr. Ján Duda, PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-28, 
mKANP19-29, 
mKANP19-3, 
mKANP19-30, 
mKANP19-31, 
mKANP19-33, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-43, 
mKANP19-44, 
mKANP19-45, 
mKANP19-46, 
mKANP19-47, 
mKANP19-49, 
mKANP19-5, 
mKANP19-50, 
mKANP19-51, 
mKANP19-54, 
mKANP19-55, 
mKANP19-58, 
mKANP19-59, 
mKANP19-60, 
mKANP19-64, 
mKANP19-66, 
mKANP19-67, 
mKANP19-8 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
1/19 - Všeobecné normy 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
10/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
12/19 - Manželské 
kánonické právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
18/19 - Kánonické 
procesné právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
19/19 - Manželské 
kánonické právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
2/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
23/19 - Magisteriálne a 
posväcovacie kánonické 
právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
28/19 - Trestné kánonické 
právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
29/19 - Latinský jazyk 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
3/19 - Kánonické procesné 

mKANP19-1 (A), 
mKANP19-10 (A), 
mKANP19-12 (A), 
mKANP19-13 (A), 
mKANP19-18 (A), 
mKANP19-19 (A), 
mKANP19-2 (A), 
mKANP19-23 (A), 
mKANP19-24 (A), 
mKANP19-28 (A), 
mKANP19-29 (A), 
mKANP19-3 (A), 
mKANP19-30 (A), 
mKANP19-31 (A), 
mKANP19-33 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-4 (A), 
mKANP19-43 (B), 
mKANP19-44 (B), 
mKANP19-45 (B), 
mKANP19-46 (B), 
mKANP19-47 (B), 
mKANP19-49 (C), 
mKANP19-5 (A), 
mKANP19-50 (B), 
mKANP19-51 (B), 
mKANP19-54 (B), 
mKANP19-55 (B), 
mKANP19-58 (C), 
mKANP19-59 (C), 
mKANP19-60 (C), 
mKANP19-64 (B), 
mKANP19-66 (B), 
mKANP19-67 (C), 
mKANP19-8 (A) 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-28, 
mKANP19-29, 
mKANP19-3, 
mKANP19-30, 
mKANP19-31, 
mKANP19-33, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-5, 
mKANP19-8 

A N N 
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právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
30/19 - Latinský jazyk 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
31/19 - Kódex kánonov 
východných cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
33/19 - Praxológia na 
cirkevnom úrade, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
4/19 - Manželské 
kánonické právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
43/19 - Biblická teológia 1, 
PraF.KRPKCP-
KTPFP/mKANP19-44/19 - 
Kresťanská filozofia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
45/19 - Biblická teológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
46/19 - Fundamentálna 
teológia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
47/19 - Morálna teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
49/19 - Rehoľné právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
5/19 - Teológia 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
50/19 - Dogmatická 
teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
51/19 - Morálna teológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
54/19 - Talianska právna 
terminológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
55/19 - Talianska právna 
terminológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
58/19 - Reflexie 
prirodzeného práva v 
manželstve, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
59/19 - Primát Rímskeho 
veľkňaza, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
60/19 - Patriarchálne 
usporiadanie východných 
Cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
64/19 - Pastorálna 
teológia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
66/19 - Dogmatická 
teológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
67/19 - Cirkevné dejiny 
Slovenska v stredoveku a 
novoveku, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
8/19 - Sústredenie zo 
spirituality 
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Karin Raková 
JUDr. Ing. Karin 
Raková, PhD., MBA 

cvičiaci mKANP19-36 
PraF.KOP/mKANP19-
36/19 - Občianske právo 
hmotné 2 

mKANP19-36 (B)   A N N 

Cyril Vasiľ 
prof. ICDr. Cyril Vasiľ, 
PhD. 

cvičiaci, prednášajúci 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-11, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-15, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-31, 
mKANP19-33, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-44, 
mKANP19-47, 
mKANP19-49, 
mKANP19-5, 
mKANP19-51, 
mKANP19-54, 
mKANP19-57, 
mKANP19-58, 
mKANP19-59, 
mKANP19-60, 
mKANP19-64, 
mKANP19-8 

PraF.KRPKCP/mKANP19-
1/19 - Všeobecné normy 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
10/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
11/19 - Kánonické 
procesné právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
12/19 - Manželské 
kánonické právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
13/19 - Majetkové 
kánonické právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
15/19 - Dejiny kánonického 
práva 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
17/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
18/19 - Kánonické 
procesné právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
19/19 - Manželské 
kánonické právo 3, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
2/19 - Hierarchické 
usporiadanie Cirkvi (Boží 
ľud) 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
20/19 - Trestné kánonické 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
22/19 - Vzťahy Cirkvi a 
štátu (konfesné právo), 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
23/19 - Magisteriálne a 
posväcovacie kánonické 
právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
24/19 - Diplomový seminár 
1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
26/19 - Kánonické 
procesné právo 4, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
28/19 - Trestné kánonické 
právo 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
3/19 - Kánonické procesné 
právo 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
31/19 - Kódex kánonov 
východných cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
33/19 - Praxológia na 
cirkevnom úrade, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
34/19 - Diplomový seminár 
2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-

mKANP19-1 (A), 
mKANP19-10 (A), 
mKANP19-11 (A), 
mKANP19-12 (A), 
mKANP19-13 (A), 
mKANP19-15 (A), 
mKANP19-17 (A), 
mKANP19-18 (A), 
mKANP19-19 (A), 
mKANP19-2 (A), 
mKANP19-20 (A), 
mKANP19-22 (A), 
mKANP19-23 (A), 
mKANP19-24 (A), 
mKANP19-26 (A), 
mKANP19-28 (A), 
mKANP19-3 (A), 
mKANP19-31 (A), 
mKANP19-33 (A), 
mKANP19-34 (A), 
mKANP19-4 (A), 
mKANP19-44 (B), 
mKANP19-47 (B), 
mKANP19-49 (C), 
mKANP19-5 (A), 
mKANP19-51 (B), 
mKANP19-54 (B), 
mKANP19-57 (C), 
mKANP19-58 (C), 
mKANP19-59 (C), 
mKANP19-60 (C), 
mKANP19-64 (B), 
mKANP19-8 (A) 

mKANP19-1, 
mKANP19-10, 
mKANP19-11, 
mKANP19-12, 
mKANP19-13, 
mKANP19-15, 
mKANP19-17, 
mKANP19-18, 
mKANP19-19, 
mKANP19-2, 
mKANP19-20, 
mKANP19-22, 
mKANP19-23, 
mKANP19-24, 
mKANP19-26, 
mKANP19-28, 
mKANP19-3, 
mKANP19-31, 
mKANP19-33, 
mKANP19-34, 
mKANP19-4, 
mKANP19-5, 
mKANP19-8 

A A N 
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4/19 - Manželské 
kánonické právo 1, 
PraF.KRPKCP-
KTPFP/mKANP19-44/19 - 
Kresťanská filozofia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
47/19 - Morálna teológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
49/19 - Rehoľné právo, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
5/19 - Teológia 
kánonického práva, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
51/19 - Morálna teológia 2, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
54/19 - Talianska právna 
terminológia 1, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
57/19 - Právne postavenie 
cirkví na Slovensku, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
58/19 - Reflexie 
prirodzeného práva v 
manželstve, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
59/19 - Primát Rímskeho 
veľkňaza, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
60/19 - Patriarchálne 
usporiadanie východných 
Cirkví, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
64/19 - Pastorálna 
teológia, 
PraF.KRPKCP/mKANP19-
8/19 - Sústredenie zo 
spirituality 

 
e) Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  
Členovia AS PraF UK 

Bc. Viktória Andrásiová (andrasiova8@uniba.sk) 
Bc. Adam Homoľa (homola41@uniba.sk) 
 

Členovia Rady študijného programu 
JUDr. Mgr. Veronika Pétiová, PhD (veronika.petiova@flaw.uniba.sk) 

f) Študijný poradca študijného programu (s uvedením kontaktu a s informáciou o prístupe k poradenstvu a o rozvrhu konzultácií).   
Hlavný študijný poradca: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. , +421 2 9012 9657; Miestnosť 419SB; ondrej.blazo@flaw.uniba.sk; 
Konzultačné hodiny:  Pondelok 13:00 – 14:30 

Študentský študijný radca: Viktor Racskó (racsko2@uniba.sk) 

Študijný poradcovia na katedrách a ústavoch: 

Katedra právnych dejín  a právnej komparatistiky 

doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD. LLM. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 9262 
Email: matej.mlkvy@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 309 SB 
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:45 – 14:45; Streda 16:45 – 17:45 
 

Katedra rímskeho práva, kánonického práva a cirkevného práva 

JUDr. Martin Gregor, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2012 
Email: martin.gregor@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 107 SB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Katedra teórie práva a filozofie práva 

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2038 
Email: tomas.meszaros@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 613 NB 



Osnova opisu študijného programu slúži na spracovanie prílohy 2 žiadosti o udelenie akreditácie študijného 
programu. 
 

T_Z_OSP_1/2020  Strana 19 z 29 

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom 
 

Katedra ústavného práva 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
Telefón na pracovisko:+421 2 9012 2091 
Email: marek.domin@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 328 SB 
Konzultačné hodiny: Pondelok 08:00 – 09:00 
 

Katedra správneho a environmentálneho práva 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 9276 
Email: matej.horvat@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 318 SB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Katedra občianskeho práva 

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 9557 
Email: lenka.dufalova@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 623 NB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD. 
Telefón na pracovisko:+421 2 9012 2134 
Email: lenka.freel@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 603 NB 
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:15 – 13:40, prípadne na základe 
dohody emailom. 
 

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2084 
Email:jana.stremy@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 207 SB 
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:50 – 15:10; v iný čas konzultačné 
hodiny po dohode emailom 
 

Katedra finančného práva 

Mgr. Andrea Szakács, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2078 
Email: andrea.koroncziova@flaw.uniba.sk; 
andrea.szakacs@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 206 SB 
Konzultačné hodiny: Streda 15:15 - 16:40 hod. 
 

Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie 

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
Telefón na pracovisko: 02/592 44 440 
Miestnosť: 511 NB 
Email: stanislav.mihalik@flaw.uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2013 
Email: lukas.marecek@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 304 SB 
Konzultačné hodiny: Utorok 12:10 – 13:40 
 

Ústav ekonomických vied  

Ing. Albert Priehoda, PhD. 
Telefón na pracovisko: 02 9012 1110 
Email: albert.priehoda@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 409 SB, 410 SB. 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Ústav európskeho práva 

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2002 
Email: hana.kovacikova@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 418 SB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Ústav práva informačných technológií a práva duševného 
vlastníctva  

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2071 
Email: sona.sopuchova@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 517 NB 
Konzultačné hodiny: Utorok: 16:45 - 17:30 
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Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie 

Mgr. Sylvia Mičíková, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 9512 
Email: sylvia.micikova@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 109 SB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom  
 

Ústav klinického právneho vzdelávania 

JUDr. Mária Havelková, PhD. 
Telefón na pracovisko: 02/59244262 
Email: maria.havelkova@flaw.uniba.sk; maria.havelkova@uniba.sk 
Miestnosť: 210 SB 
Konzultačné hodiny: Konzultácie sú možné po dohode emailom 
 

Ústav telesnej kultúry 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 
Telefón na pracovisko: +421 2 9012 2018 
Email: andrej.kolarik@flaw.uniba.sk 
Miestnosť: 627 NB, 6. poschodie, NB suterén 026 
Konzultačné hodiny: Utorok 11.30-12.30; Streda 12.00-13.00 

 

 
g) Iný podporný personál študijného programu – priradený študijný referent, kariérny poradca, administratíva, ubytovací referát 

a podobne (s kontaktami).  
Študijné oddelenie: 
Mgr. Helga Kovačičová, vedúca študijného oddelenia; +421 2 9012 1150/ +421 2 9012 9500; Miestnosť: 212 SB; 
helga.kovacicova@flaw.uniba.sk 
Ester Bagiová; +421 2 9012 9311; Miestnosť: 212A SB; ester.bagiova@flaw.uniba.sk 
Erika Pappová; +421 2 9012 2101; Miestnosť 212 A SB; erika.pappova@flaw.uniba.sk 
Katarína Prieložná; +421 2 9012 2114; Miestnosť 213 SB; katarina.prielozna@flaw.uniba.sk 
 
Ubytovací referent: 
Bc. Matúš Brath, brath6@uniba.sk 
 
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 
 
prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 
tel.: 02/59 24 43 10, 02/592 44 440 
e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk 
 
Ďalšie kontakty: 
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
tel.: 02/60295166, 60295573 
e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk 
http://www.cezap.sk 
 
 
 
8. Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora 
a) Zoznam a charakteristika učební študijného programu a ich technického vybavenia s priradením k výstupom vzdelávania a predmetu 

(laboratóriá, projektové a umelecké štúdiá, ateliéry, dielne, tlmočnícke kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické 
parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, 
plavárne, športoviská).   

 
Výpočtové a informačné technológie tvoria ako v administratívnom a pedagogickom, tak i vedecko-výskumnom procese dôležitý 
element, preto je zabezpečenie ich efektívneho chodu a fungovania nevyhnutným prvkom v rámci strategického plánovania finančných 
zdrojov fakulty. 
 
Čo sa týka zabezpečenia PraF UK v Bratislave výpočtovou technikou, v súčasnosti je na fakulte k dispozícii 287 ks osobných počítačov (PC), 
187 ks notebookov, 28 ks tabletov, 39 ks projektorov, 143 ks tlačiarní (vrátane tých multifunkčných), 6 ks väčších kopírovacích zariadení a 9 
ks samostatných scanovacích zariadení (scanerov). 
 
Výučba v rámci PraF UK je aktuálne bežne uskutočňovaná v 19 učebniach s rôznou kapacitou, od 20 do 193 miest. Súhrne môžeme uviesť 
nasledovné učebne: 4 SB - 83 miest, 5 SB - 37 miest, 6 SB - 42 miest, 10a SB - 24 miest, 10b SB - 20 miest, 12 SB - 38 miest, 223 SB - 38 
miest, 411 SB - 34 miest, 1 NB - 52 miest, 518 NB - 56 miest, 519 NB - 25 miest, 601 NB - 68 miest, 604 NB - 68 miest, 618 NB - 42 miest, 
619 NB - 24 miest, Súdna sieň - 69 miest, Auditórium Maximum - 193 miest, Iuridicum - 26 miest, Klub dekana – 27 miest.   
Z vyššie uvedených učební slúžiacich na výučbu prešlo doposiaľ úplnou rekonštrukciou 12 učební, t.j. viac ako polovica. Súčasne v tých 
učebniach, ktoré doposiaľ nedisponujú pevne nainštalovanou multimediálnou technikou (ide už len o tri učebne), sa v rámci výučby 
momentálne využíva tzv. prenosná technika, t.j. projektor a notebook.   
Dve z vyššie uvedených zrekonštruovaných učební je možné plne využívať ako počítačové miestnosti, a to nielen na výučbu, ale aj na 
usporadúvanie rôznych školení či seminárov vyžadujúcich používanie moderných multimediálnych zariadení.  
V rámci neustáleho zvyšovania a skvalitňovania vyučovacieho procesu sa v blízkej budúcnosti plánuje postupná rekonštrukcia aj zvyšných, 
doposiaľ nezrekonštruovaných učební, ako aj ich vybavovanie modernými technickými zariadeniami (počítač, projektor, plátno, 
ozvučenie). 
Vybrané miestnosti a učebne je možné vidieť aj v rámci tejto virtuálnej prehliadky fakulty: 
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https://www.flaw.uniba.sk/virtualna-prehliadka/ 
 
Súčasne je vhodné podotknúť, že študenti a zamestnanci PraF UK majú k dispozícii moderné športové priestory, a to športovú halu, 
pohybové štúdio, posilňovňu, ako aj k tomu prislúchajúce šatne a sprchy, pričom uvedené priestory sa nachádzajú v suteréne Novej 
budovy PraF UK v Bratislave a zároveň všetky prešli kompletnou rekonštrukciou v rokoch 2017-2019. Ústav telesnej kultúry ako 
špecializované pracovisko PraF UK zabezpečuje pedagogický proces v týchto priestoroch, ako aj na ne dohliada. Pre viac informácií 
ohľadom činnosti ústavu pozri tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-telesnej-kultury/ 
Prípadne viaceré fotografie, resp. videá spomínaných priestorov je možné nájsť aj na facebookovej stránke ústavu: 
https://www.facebook.com/telovychova.prafuk 
 
K technickej stránke zabezpečenia študijného programu je vhodné uviesť, že každý zamestnanec fakulty má zabezpečený prístup k 
počítaču, ako aj ku všetkým sieťou ponúkaným službám (internet, e-mail, Nové ASPI, ww.judikaty.info/zakony.judikaty.info., beck-online,  
AIS 2, vybraní zamestnanci SAP). Od roka 2020 pokračoval postupný prechod na novšiu verziu operačného systému Windows 10 a 
postupného opúšťania distribúcie LTSB. Momentálne všetky pracovné/služobné počítače a notebooky fungujú na operačnom systéme 
Windows 10 s pár výnimkami (pre potreby IT oddelenia). Zamestnanci fakulty využívajú aj balík Office 2016, ktorý postupne meníme na 
najnovšiu verziu Office 365. Peňažné prostriedky sú pravidelne vynakladané aj na zakúpenie licencií do nových počítačov, ako aj pre 
aktualizáciu antivírového systému spoločnosti ESET. 
 
Do univerzitnej siete a internetu je PraF UK pripojená cez uzol na Rektoráte Univerzity Komenského. Celková kostra lokálnej siete je aj 
vzhľadom na rozloženie jednotlivých pracovísk v budove fyzicky rozdelená do troch lokalít, ktoré sú vzájomne spojené optickým káblom s 
prepínačom na Rektorát Univerzity Komenského, spolu s ktorým tvoria kostru siete Právnickej fakulty. Signálom WiFi (bezdrôtová 
rektorátna sieť Eduroam) sú v súčasnosti pokryté takmer všetky učebne a knižnica a taktiež väčšina kancelárií. V pár kanceláriách a 
učebniach využívame fakultnú WiFi sieť FLAW Student. Všetky stolové počítače sú zapojené do rektorátnej siete v podsieti PraF UK s 
rýchlosťou pripojenia od 100 Mb/s prostredníctvom technológie ethernet. 
 
Pre potreby internej a externej komunikácie slúži elektronická pošta (program MS Outlook 2016/ Outlook 365), pričom každý jeden 
pedagogický a ako aj administratívny zamestnanec (vrátane externých zamestnancov) má automaticky vytvorené vlastné e-mailové 
konto na platforme Office 365 (univerzitné e-mailové konto). Taktiež študenti vrátane interných a externých doktorandov majú vytvorené 
univerzitné konto  s e-mailom. 
 
Komplexnú agendu a potreby študijného oddelenia pokrýva informačný systém AIS 2, ktorého nasadenie v roku 2010 malo za následok 
odbúranie časti administratívnej agendy, zjednodušenie prístupu k informáciám, a to nielen zo strany pedagógov, ale najmä zo strany 
študentov, nakoľko im priniesol možnosť jednoduchšieho a hlavne prehľadnejšieho spravovania študijných povinností a záležitostí aj 
mimofakultných priestorov. V roku 2019 bol nasadený nový vizuálny build AIS 2 verzia 2.5.402.59. 
 
Celkovú prevádzku ako počítačového vybavenia, multimediálnej techniky potrebnej pre účely vyučovacieho procesu, tak i komplexnú 
prevádzku fakultnej siete, serverov, systému elektronickej pošty zabezpečuje Oddelenie informačných technológií, ktoré spolu v 
kooperácii s referátom obslužných činností zabezpečuje aj jej nákup a v prípade potreby sa stará aj o jej záručný i pozáručný servis. 
 
Pre viac informácií ohľadom služieb informačných technológií, ako aj pre kontakt na Oddelenie informačných technológií, pozri tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/sluzby-informacnych-technologii/ 
 
b) Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov 

predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).  
 
V prvom rade je nutné uviesť, že prístup k študijnej literatúre, potrebnej k zvládnutiu predmetov zahrnutých do predmetného študijného 
programu, bude zabezpečovať predovšetkým Knižnica PraF UK.  
 
Knižnica PraF UK vytvára informačné zázemie výučbe a vedeckej činnosti na fakulte od roku 1991. V rokoch 1979-1991 bola súčasťou 
Ústrednej knižnice a študijného a informačného strediska spoločenskovedných pracovísk Univerzity Komenského.   
Knižnica PraF UK plní nasledovné funkcie a úlohy, ktoré vyplývajú z jej štatútu:   

- Zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné 
dokumenty,   

- poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, a to najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, študentom 
a verejnosti v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom,   

- uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce obhájené na fakulte,   
- je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej a externej 

formy štúdia na fakulte,   
- zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.   

 
Svoj knižničný fond, ktorý ku koncu roka 2021 tvorilo 125 051 knižničných jednotiek (KJ), sprístupňuje registrovaným používateľom 
v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Knižnice Praf UK 
v Bratislave.  Predmetné dokumenty, ako aj ďalšie relevantné vnútorné predpisy týkajúce sa chodu Knižnice, je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/dokumenty/ 
 
Ku koncu roka 2021 tvorilo fond:   

- 106 941 kníh a viazaných periodík,   
- 290 audiovizuálnych a elektronických dokumentov a   
- 17 820 záverečných prác.   

Priemerný prírastok knižničných jednotiek za obdobie v rokoch 2016-2021 je 1 356 KJ. Fond knižnice je primárne profilovaný na študijnú 
literatúru z oblasti práva a je priebežne dopĺňaný novými titulmi, ktoré sú nadobúdané kúpou, darom alebo výmenou. Podnety na 
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doplnenie knižničného fondu môžu pridávať aj samotní študenti, prostredníctvom akvizičných návrhov Návrh na knihu 
http://alis.uniba.sk/acq/ 
 
Používatelia knižničných služieb, ktorými sú primárne študenti bakalárskeho a magisterského stupňa VŠ štúdia na PraF UK (v roku 2021 to 
bolo 395 registrovaných čitateľov z radov študentov), sa s fondom knižnice môžu oboznámiť prostredníctvom Súborného online katalógu 
UK, dostupného na webovej adrese https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog, resp. priamo v študovni knižnice v budove 
PraF UK.   
 
Knižničný katalóg obsahuje okrem odkazov na knižné publikácie a viazané periodiká tiež bibliografické záznamy článkov z vybraných 
právnických periodík (Justičná revue, Právny obzor, Policajná teória a prax, ActaFacultatisIuridicae, Časopis pro právnívědu a praxi, 
Jurisprudence, Právník, Právnírozhledy, Správní právo, American Journal of ComparativeLaw, International and 
ComparativeLawQuarterly, International Journal of LegalInformation a Bratislava LawReview a zborníkov). Aktuálne obsahuje knižničný 
katalóg 17 994 bibliografických záznamov analytických častí periodík a zborníkov.   
 
Prístup a priestory Knižnice PraF UK sú riešené bezbariérovo, čo plne umožňuje ich využívanie aj študentmi so špecifickými potrebami. Z 
celkovej plochy 857 m² tvoria priestory pre používateľov 450 m². Pred vstupom do študovní sú umiestnené uzamykateľné skrinky určené 
pre návštevníkov. Na ochranu knižničného fondu je nainštalovaný zabezpečovací elektromagnetický systém a kamerový systém. 
Predmetný kamerový systém pozostáva z 9 kamier, ktoré sú strategicky rozmiestnené, aby bola pokrytá celá rozloha knižnice.  
 
Knižničné služby sú používateľom poskytované každý pracovný deň, pričom otváracie hodiny knižnice sa menia v závislosti od 
harmonogramu akademického roka. Štandardne, počas semestra, je knižnica čitateľom k dispozícii 48 prevádzkových hodín týždenne.  
Knižnica poskytuje služby výpožičné – absenčné/prezenčné, pričom podmienky požičiavania dokumentov sú upravené Výpožičným 
poriadkom Knižnice PraF UK https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Sluzby/kniznica/sluzby/VPoriadok_2020.pdf2.pdf, ďalej 
informačné a rešeršné služby, elektronické služby a reprografické služby.   
 
V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského v Bratislave sprístupňuje Knižnica PraF taktiež elektronické informačné 
zdroje https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/elektronicke-informacne-zdroje/ a to:   

- Scientometrické databázy Web of Science a Scopus 
- Plnotextové databázy sprístupňujúce dokumenty z oblasti práva: OxfordAcademicJournals, ProQuestCentral, 

ProQuestEbookCentral, EBSCO eBooksAcademicColection, SpringerLink, Wiley Online Library 
- Ostatné databázy ATLA religiondatabase, American Psychological Association (APA), Academic Video Online, Statista.com, 

JSTOR, ScienceDirect, Springer Nature, UV/Vis± PhotochemistryDatabase, Knovel, ACM DigitalLibrary a IEEE Xplore 
- Open Access zdroje: EZB, DOAJ, DOAB, FREE, ForumHistoriae, SCOAP, OA časopisy OxfordUniversity Press, OA časopisy 

CambridgeUniversity Press, OA časopisy Taylor&Francis Online, Journal of VisualizecExperiments 
Knižnica tiež realizuje skúšobné prístupy do ďalších elektronických databáz. Používatelia majú možnosť online konzultácií, zameraných na 
vyhľadávanie literatúry v elektronických zdrojoch.   
 
V priestoroch knižnice sú čitateľom k dispozícii počítače s pripojením na internet, pričom v celom priestore knižnice je dostupné wifi 
pripojenie.   
 
Pracovníci Knižnice PraF UK sa taktiež zapájajú do informačnej výchovy študentov prvého ročníka, a to konkrétne prednáškou zhŕňajúcou 
základné knihovnícke informácie dôležité pre zvládnutie ich štúdia. Informačná výchova prebieha v rámci formálnej výučby povinného 
predmetu Úvod do štúdia práva a právna informatika. Ročne sa danej prednášky zúčastní približne 600 študentov prvého ročníka. 
Ďalším užitočným zdrojom informácií aktivít Knižnice PraF UK je aj priebežne aktualizovaná webová stránka knižnice, ktorá okrem iného 
obsahuje aj základné informácie súvisiace s prevádzkou samotnej knižnice. Umiestnené sú tu aj odkazy s priamym vstupom do súborného 
online katalógu Akademickej knižnice UK a databázy publikačnej činnosti učiteľov, ako aj iné užitočné odkazy. Stránka knižnice je k 
dispozícii tu: https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/ 
 
Z hľadiska požiadavky na zabezpečenie výučby potrebnou študijnou literatúrou je významná aj vydavateľská činnosť PraF UK, ktorou sa  
podľa požiadaviek jednotlivých katedier v súlade s Edičným plánom PraF UK zabezpečuje vydávanie rôznych typov publikácií v rámci 
jednotlivých edičných radov. Potreby PraF UK vo vydávaní knižných a učebných materiálov pre skvalitnenie pedagogického procesu 
organizačne pomáha zabezpečovať Referát edičnej a vydavateľskej činnosti PraF UK v Bratislave. Publikácie sú od roku 2015 vydávané aj v 
spolupráci s Vydavateľstvom WoltersKluwer, s.r.o. v edičných radoch učebnice a cvičebnice, komentáre, monografie, zborníky. V 
spolupráci s Vydavateľstvom Univerzity Komenského vychádza časopis ActaFacultatisIuridicaeUniversitatisComenianae už od roku 1966. 
Predaj starších titulov, vydaných PraF UK do roku 2015, sa aj v roku 2020 uskutočňoval prostredníctvom siete kníhkupectiev v Bratislave, 
Trnave a Banskej Bystrici. Distribúciu a predaj publikácií vydaných v spolupráci s WoltersKluwer zabezpečuje spoločnosť WoltersKluwer. 
 
Za obdobie rokov 2015-2021 bolo vydaných 25 titulov monografií, 35 titulov vysokoškolských učebníc, 4 skriptá, 45 čísel fakultných 
časopisov a 116 konferenčných a nekonferenčných zborníkov. V uplynulých rokoch Referát edičnej a vydavateľskej činnosti spolupracoval 
s viacerými tlačiarňami (napr. GUPRESS Bratislava, Ressprint Senica, Heuréka, s.r.o. Šamorín, A+M print Bratislava), avšak v ostatnom 
období je vysúťaženou tlačiarňou v rámci verejného obstarávania tlačiareň KO & KA spol. s. r. o., Tlačiareň K-PRINT , Kadnárova 102 , SK - 
831 06 Bratislava. 
Nad uvedené služby, ktoré ponúka Knižnica PraF UK, je potrebné dodať, že PraF UK dlhodobo zabezpečuje svojim zamestnancom a 
študentom prístup k dôležitým právnym informačným systémom, ktoré sú esenciálne nielen v rámci právnej praxe, ale je vhodné sa s nimi 
oboznámiť a začať využívať už počas štúdia práva. PraF UK zabezpečuje najmä prístup k týmto právnym informačným systémom: 

- JUDIKATY.INFO a ZAKONY.JUDIKATY.INFO;  
- Nové ASPI od spoločnosti WoltersKluwer;  
- a v spolupráci s rektorátom Univerzity Komenského v Bratislave aj systém BECK Online. 

Bližšie informácie ako sú sprostredkované dané informačné systémy zamestnancom a študentom PraF UK je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/pravne-informacne-systemy/ 
Predmetná stránka obsahuje aj odkazy na spomínané právne informačné systémy, kde je možné sa dočítať, prečo sú uvedené systémy 
užitočné a nápomocné ako informačné zdroje nielen v rámci právnej praxi, ale už aj počas štúdia práva.  
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c) Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály 

e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.  
 
V rámci predmetného študijného programu sa majú uskutočňovať vzdelávacie činnosti predovšetkým prezenčnou metódou, teda ide o 
metódu štúdia spočívajúcu na vyučovaní s priamym kontaktom vyučujúceho so študentmi. Avšak aj posledné „covidové“ roky sú dôkazom 
toho, že je potrebné mať zabezpečenú aj formu dištančného vzdelávania pre prípad núdze a mať pripravené postupy pri prechode z 
prezenčného na dištančné vzdelávanie. PraF UK v spolupráci s rektorátom Univerzity Komenského v Bratislave je pripravená na uvedené 
„pochmúrnejšie“ scenáre.  
 
Zároveň fakulta v spolupráci s Centrom informačných technológií UK poskytuje študentom a zamestnancom podporu dištančného 
vzdelávania. Základné informácie, ako daná podpora prebieha, možno nájsť tu: 
https://uniba.sk/elearning/ 
 
V rámci predmetnej stránky je možné nájsť: 

- návody, usmernenia a rady, ako najlepšie zvládnuť formu dištančného vzdelávania (a to pre študentov, ako aj učiteľov); 
- metodické príručky pre online vzdelávanie, ako aj online skúšanie; 
- návody, ako pracovať s aplikáciami Moodle či MS Teams; 
- záznamy zo školení, ktoré sa zameriavajú na viaceré aspekty dištančnej výučby (momentálne sú na stránke zverejnené školenia 

na: Moodle, Teams, Forms, AIS, Metodiky online vzdelávania, Online štátnice); 
- podpora na fakultách a zverejnený zoznam katedrových koordinátorov; 
- výsledky prieskumov o dištančnej výučbe na UK v Bratislave. 

 
Súčasne na univerzitnej úrovni boli prijaté viaceré metodické pokyny pre dištančné vzdelávanie, vrátane: 
1. Metodický pokyn na používanie systémov Moodle a MS Teams v dištančnom vzdelávaní na UK, dostupný tu: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/e-learning/UK_MP_distancna_vyucba_032020_final.pdf 
 
2. Metodické usmernenie k používaniu softvérových nástrojov: 
https://uniba.sk/swnastroje/ 
 
3. Odporúčania pre skúškové obdobie:  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/e-learning/UK_MU_skusanie_LS_2020.pdf 
 
Zároveň základné informácie o službe MS Teams, ako aj najčastejšie otázky a odpovede vyskytujúce sa v súvislosti s touto službou, je 
možné nájsť tu: 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/office365/ms-teams-faq/ 
 
PraF UK v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave taktiež dlhodobo podporuje využívanie moderných vzdelávacích metód a 
elektronizáciu vzdelávania. Pre bližšie informácie ako uvedené prevažne prebieha je zásadné pozrieť tento informačný rozcestník: 
https://moja.uniba.sk/ 
 
V rámci neho možno nájsť informácie, príručky, návody, pomocné nástroje a kontakty súvisiace so systémami AIS, Moodle UK, E-
Ubytovania, univerzitného e-mailu, virtuálnej knižnice, mobility a pod. Na predmetnej stránke je súčasne možné nájsť kontakt aj na 
Centrum podpory informačných technológií (CePIT), ktoré slúži ako jednotné pracovisko prvotného kontaktu v prípade porúch, výpadkov 
alebo otázok používateľov v súvislosti s IT službami. Pracovisko poskytuje svoje služby formou telefonickej podpory pri riešení IT 
problémov. Ďalšie informácie o CePITu, jeho vzniku a pôsobení je možné nájsť tu: 
https://uniba.sk/index.php?id=5563 
 
d) Partneri vysokej školy pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.  
 
Univerzita Komenského udržuje a od svojho vzniku v r. 1919 rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími 
inštitúciami. Je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom EuropeanUniversity Association (EUA), 
Network of UniversitiesfromtheCapitals of Europe (UNICA), UtrechtNetwork (UN), Danube Rectors´ Conference (DRC), European 
Association for International Education (EAIE), VirtualTechnologyLibrary Systems (VTLS) a mnohých ďalších. 
 
Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V 
súvislosti s participáciou UK v programe LifelongLearning Program/Erasmus (LLP/Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06.2014) 
výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi. Umožňuje to následne výrazný nárast 
počtu mobilít študentov ako aj pracovníkov (akademických aj administratívnych) na UK. Rozširuje sa i spolupráca s univerzitami v USA a 
Kanade, Taiwane, Japonsku, Austrálii a južnej Amerike. Okrem toho na UK neklesá ani záujem participovať na stredoeurópskych 
programoch ako CEEPUS, Visegradfund, Akcia Rakúsko - Slovensko a pod.  
 
PraF UK ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave sa snaží reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom priestore najmä v tých 
oblastiach, kde to prináša prospech jej poslucháčom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty rozvíja na základe 
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. 
Viac informácií o medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj PraF UK, možno nájsť tu: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
 
Popri medzinárodných vzťahoch je potrebné spomenúť aj spoluprácu PraF UK s mnohými partnermi v národnom rozmere. V tejto 
súvislosti je vhodné spomenúť dve roviny spolupráce, a to na fakultnej úrovni, ako aj prostredníctvom činnosti interdisciplinárneho 
pracoviska PraF UK – Ústavu klinického právneho vzdelávania.  
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Na fakultnej úrovni sa v poslednom období nadviazala spolupráca s mnohými partnermi z verejného, ako aj súkromného sektora. V rámci 
verejného sektora boli podpísané Dohody o spolupráci s mnohými inštitúciami ako Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo 
zdravotníctva SR, Okresný súd Bratislava I., Slovenská advokátska komora, Generálna prokurátora SR, Slovenský pozemkový fond, Úrad 
pre správu zaisteného majetku, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre priemyselné vlastníctvo SR a mnohé ďalšie. Pre zoznam podpísaných 
dohôd o spolupráci s partnermi fakulty v rámci verejného sektora, ako aj pre bližšiu špecifikáciu obsahu dohôd, viď tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/spolupraca-s-praxou/verejny-sektor-dohody-o-spolupraci/ 
 
Samozrejme, PraF UK spolupracuje aj s viacerými partnermi v rámci súkromného sektora. V rámci daného sektora boli podpísané Dohody 
o spolupráci s mnohými partnermi ako Slovnaft, a.s.; Law&Techus.r.o.; Republiková únia zamestnávateľov; Asociácia zamestnávateľských 
zväzov a združení SR; Slovak ComplianceCircle; Ernst&Young, s.r.o. a mnohými ďalšími. Pre zoznam podpísaných dohôd o spolupráci s 
partnermi fakulty v rámci súkromného sektora, ako aj pre bližšiu špecifikáciu obsahu dohôd, viď tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/spolupraca-s-praxou/sukromny-sektor-dohody-o-spolupraci/ 
 
V súhrne možno uviesť, že k roku 2021 má PraF UK uzatvorených 43 Dohôd/Memoránd o spolupráci s verejnoprávnymi aj 
súkromnoprávnymi subjektmi. V rámci týchto dohôd sa spolupracujúce subjekty, v rámci ktorých pôsobia odborníci z danej oblasti, zväčša 
zaväzujú spolupodieľať sa na výučbovom, pedagogickom, vzdelávacom procese v podobe vedenia seminárov, prednášok, školení napr. v 
rámci predmetu Zručnosti a schopnosti právnického povolania, Študentská právna poradňa, ale aj v rámci iných odborných predmetov. 
Okrem uvedeného odborníci z praxe môžu zastávať aj pozíciu konzultantov pri spracovávaní záverečných prác (bakalárskych, 
diplomových, dizertačných). V rámci predmetných Dohôd/Memoránd o spolupráci spolupracujúce subjekty poskytujú v rámci svojich 
kapacitných, personálnych možností pre študentov PraF UK stáže v rámci ich organizácie, spoločnosti, ktoré jednak majú do určitej miery 
pomôcť spolupracujúcemu subjektu, ale aj študentovi samotnému za účelom zvyšovania praktických kompetencií aj mimo PraF UK.  
 
Ďalšie podrobné informácie o spolupráci PraF UK s praxou je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/spolupraca-s-praxou/ 
 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať činnosti Ústavu klinického právneho vzdelávania, ktorý zastrešuje klinické právne vzdelávanie na 
PraF UK. Právne klinické vzdelávanie je vzdelávacím programom vysokých škôl, ktorého základom je interaktívna a reflektívna metóda 
vzdelávania a jeho prioritným cieľom je vybaviť študenta vysokej školy teoretickými a praktickými znalosťami, praktickými zručnosťami a 
hodnotovou orientáciou v súlade s profesijnou etikou. Takáto forma právneho vzdelávania umožňuje, aby študenti ešte v priebehu štúdia 
získali praktické právnické skúsenosti a zručnosti, naučili sa kriticky a analyticky myslieť, a tým podporuje aj väčšiu pripravenosť 
absolventov na právnu prax. Rozvoj klinického vzdelávania je dôležitou súčasťou rozvoja progresívneho a moderného právneho 
vzdelávania, ktoré má tiež ambíciu zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a tým aj kvalitatívnu úroveň absolventov PraF UK.   
 
Na to, aby mohli byť splnené vyššie popísané ciele klinického právneho vzdelania, ústav dlhodobo spolupracuje v rámci výučby predmetov 
s viacerými partnermi z praxe. Napríklad pri výučbe predmetu Študentská právna poradňa ústav spolupracuje s mnohými advokátskymi 
kanceláriami, ktoré zabezpečujú odbornú kontrolu výstupov vyprodukovaných študentmi práva (zo samotných kancelárií spomeňme 
napríklad: Advokátska kancelária Stentors, Advokátska kancelária LÖWY & LÖWY, Advokátska kancelária Grand OakLegal, s.r.o., 
Advokátska kancelária SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Advokátska kancelára STANĚK VETRÁK & PARTNERI, Advokátska kancelára 
PAVOL CVIK - ADVOKÁT, s.r.o., Advokátska kancelária Mgr. Peter Serina, Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. a mnohé 
ďalšie).  
 
Pod gesciou ústavu sa realizuje aj predmet Právna klinika neziskového sektora. Jeho nosnou ideou je skĺbiť praktické vzdelávanie budúcich 
právnikov s potrebami neziskového sektora. Veľmi dôležitú úlohu pri samotnej realizácii tohto predmetu zohráva Nadácia Pontis, s ktorou 
Právnická fakulta UK už dlhšiu dobu spolupracuje. Obdobne Ústav klinického právneho vzdelávania zabezpečuje možnosť absolvovať 
študentom práva rôznorodé stáže, pričom zoznam spolupracujúcich inštitúcií je skutočne pestrý (v roku 2021 išlo o nasledovné inštitúcie: 
Generálna prokuratúra SR, Kancelária Národnej rady SR, Kancelária prezidenta SR, Kancelária verejného ochrancu práv, Ministerstvo 
financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, 
Ministerstvo vnútra SR Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Protimonopolný úrad 
SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Úrad pre verejné obstarávanie a viaceré ďalšie). PraF UK dlhodobo vedie aj predmet 
„Právna klinika pre komunity“, ktorého podstatou je doslova dostať právo do ulíc. Základnou premisou tejto kliniky je nízka úroveň 
právneho povedomia v spoločnosti. Cieľom kliniky je teda prácou v „teréne“ zvyšovať právne povedomie bežných ľudí, pričom sa zo 
systematického hľadiska zameriavame na rôzne komunity. V tomto smere je dlhodobo nadviazaná spolupráca s mnohými inštitúciami, 
kam sú študenti „vysielaní“, predovšetkým ide o základné a stredné školy prevažne v bratislavskom kraji, ale aj o iné osobitné komunity 
ako napríklad Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium v Senci, Centrum pre deti 
a rodiny Bernolákovo a mnohé ďalšie.  
 
Podrobnejšie informácie o vyššie popísaných spoluprácach, ako aj o tých ďalších, ktoré prebiehajú na Ústave klinického právneho 
vzdelávania, ale sme ich nespomenuli vyššie, je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/ 
 
Záverom dodajme, že PraF UK organizuje aj mnohé konferencie, workshopy, školenia, a tým v rámci vedecko-výskumnej činnosti 
prispieva k rozvoju vedomostí, znalostí vo všetkých odvetviach práva. V roku 2021 Právnická fakulta zorganizovala 20 vedeckých podujatí 
na rôzne témy, medzi ktorými je možné spomenúť medzinárodnú vedeckú konferenciu Bratislavské právnické fórum, ktorej hlavnou 
témou bolo ,,Právo v kríze a kríza v práve“. V rámci predmetnej konferencie sa konali paralelné rokovania v osemnástich tematicky 
zameraných sekciách, v ktorých bola pozornosť venovaná aktuálnym právnym otázkam a problémom krízových situácií spôsobených 
napríklad pandémiou vírusového ochorenia. Následne môžeme spomenúť konferenciu s názvom ,,Míľniky v stredoeurópskom priestore 
práva“; konferenciu ,,Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania“, konferenciu ,,Právne a technické aspekty zavádzania 
autonómnych vozidiel“; konferenciu ,,Nástroje proti obchádzaniu a zneužívaniu predpisov v súvislosti s verejným obstarávaním“ a pod. 
Bližšie informácie o organizovaných podujatiach PraF UK možno nájsť tu:  
https://www.flaw.uniba.sk/veda/konferencie-a-podujatia/ 
 
Prípadne viaceré informácie o prebiehajúcich, ako aj ukončených spoluprácach s praxou, je možné nájsť vo výročných správach PraF UK, 
ktoré je možné nájsť na tomto mieste: 
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https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/dlhodoby-zamer-a-vyrocne-spravy/ 
 
 
e) Charakteristika na možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia.  
 
Charakteristiku možností sociálneho, športového, kultúrneho, duchovného a spoločenského vyžitia študenta je potrebné rozdeliť do 
dvoch rovín, a to univerzitnej a fakultnej.  
 
Na univerzitnej úrovni je ponúkané rozsiahle spektrum služieb, ktoré sú zabezpečované prostredníctvom Univerzity Komenského a jej 
súčastí. Základné informácie o UK a jej fakultách, o štúdiu a službách UK, ako aj predaj marketingových predmetov s logom UK poskytuje 
Informačné centrum UK, kontakt je možné nájsť tu: https://uniba.sk/sluzby/infocentrum/ 
 
Univerzita Komenského poskytuje aj služby ako ubytovanie, stravovanie, zdravotnú i psychologickú starostlivosť, ako aj sociálne 
zabezpečenie najmä vo forme štipendií.  
Predovšetkým ubytovacie zariadenia Mlyny UK a Družba UK umožňujú poskytovanie viacerých športovísk na aktívny oddych a relaxáciu 
nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. V rámci spomínaných zariadení sú k dispozícii telocvične, workout zóny, lezecká miestnosť, volejbalové 
a disgolfové ihrisko, tenisové kurty a mnohé ďalšie. Viac informácii o športoviskách je možné nájsť tu: 
https://mlyny.uniba.sk/sportoviska/ 
https://druzba.uniba.sk/sluzby/sportoviska/ 
 
Z kultúrneho a duchovného vyžitia je vhodné spomenúť minimálne dve centrá:  
Univerzitné kultúrne centrum v ubytovacom zariadení Mlyny UK, bližšie informácie je možné nájsť tu:  
https://mlyny.uniba.sk/sluzby/univerzitne-kulturne-centrum/ 
Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe), ktoré ponúka nielen duchovný rozmer vyžitia, ale organizuje aj viaceré kultúrne a športové 
podujatia, bližšie informácie je možné nájsť tu: https://www.upc.uniba.sk/ 
 
Univerzita Komenského zabezpečuje primárnu zdravotnícku starostlivosť pre študentov v zdravotných strediskách, ktoré sú priamo v ŠD. 
Zároveň 20 študentov lekárskej fakulty vykonáva v ŠD funkciu zdravotníka, ktorý v prípade potreby poskytuje neodkladnú prvú pomoc a 
ošetrenie ubytovaným študentom v súlade s platnými zásadami o činnosti zdravotníkov v ŠD UK. Viac informácii je možné nájsť tu: 
https://uniba.sk/sluzby/zdravotna-starostlivost/ 
 
 
Obdobne je na univerzitnej úrovni dlhodobo zriadená aj psychologická poradňa, ktorá zabezpečuje psychologickú starostlivosť, pre viac 
informácií viď tu: 
https://uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna/ 
 
Zo strany spoločenského vyžitia je vhodné spomenúť aj znovuotvorenie najstaršieho univerzitného klubu na Slovensku, a to multifunkčné, 
kultúrno-zábavné centrum UniK (predtým známy ako Unique). Dané centrum má v pláne prepojiť subkultúru s popkultúrou a zábavu so 
vzdelávaním. UniK Mlyny okrem občerstvenia prinášajú kultúru, umenie, zábavu, vzdelanie, živú hudbu, filmové večery, cestovateľské 
prednášky či stand-up comedy. Pre viac informácií pozri tu: 
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/univerzita-komenskeho-obnovuje-
najstarsi-univerzitny-klub-na-slovensku/?fbclid=IwAR0p9NYdXByIxpZ6eXQR_di5yTCGwflTFZo_zD8x0FSwfmB9sG3qiwLjF3Q 
https://www.facebook.com/unikmlyny 
 
Pre ďalšie služby, ktoré ponúka univerzita svojim študentom, odporúčame pozrieť nasledovnú stránku univerzity: 
https://uniba.sk/sluzby/ 
 
Na fakultnej úrovni si predovšetkým dovolíme spomenúť športové aktivity, ktoré môžu spestriť študentom práva ich štúdium. Uvedené 
aktivity zabezpečuje predovšetkým Ústav telesnej kultúry, pričom ide o špecializované pracovisko PraF UK zaoberajúce sa športom v celej 
jeho škále. Hlavným cieľom je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho, tréningového, odborno-konzultačného a motivačného procesu. 
Daný ústav okrem pedagogického procesu pripravuje rôzne športovo-zážitkové aktivity a odborne vedie reprezentačné družstvá fakulty 
vo vysokoškolskej lige. Zamestnanci predmetného pracoviska aktívne pôsobia v športovo-organizačných štruktúrach vysokoškolského a 
vrcholového športu. 
 
Ústav telesnej kultúry zabezpečuje pedagogický proces v niekoľkých druhoch športu: basketbal, volejbal, florbal, futsal, frisbee, 
bedminton, pinpong, aerobik, bodyforming, cvičenie na fitloptách, step aerobik, cvičenie pre zdravie, fitnes a cardio fitnes, crossfit a silový 
tréning, bootcamp, pilates a kanoistiku. Ďalej je v ponuke aj plávanie a lezenie na umelej stene, tieto aktivity sú spoplatnené. Obsahom 
cvičení je rozvoj kondičných schopností, nácvik a zdokonalenie zručností špecifických pre daný druh športu a v neposlednom rade 
kompenzácia (psychohygiena) duševného zaťaženia študenta a motivácia študenta k opakovanej športovej činnosti. Športové vyžitie pre 
študentov je ponúkane aj počas skúšobného obdobia formou organizovania lyžiarskych a turistických kurzov. Výkonnostnú zložku ústavu 
tvoria reperezentačné družstvá vysokoškolskej ligy vo: volejbale, basketbale, florbale, futsale a plávaní. 
 
Súčasne je vhodné podotknúť, že študenti a zamestnanci PraF UK majú k dispozícii moderné športové priestory, a to športovú halu, 
pohybové štúdio, posilňovňu, ako aj k tomu prislúchajúce šatne a sprchy, pričom uvedené priestory sa nachádzajú v suteréne Novej 
budovy PraF UK v Bratislave a zároveň všetky prešli kompletnou rekonštrukciou v rokoch 2017-2019. Ústav telesnej kultúry zabezpečuje 
pedagogický proces v týchto priestoroch, ako aj na ne dohliada. Pre viac informácií ohľadom činnosti ústavu pozri tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-telesnej-kultury/ 
 
Prípadne viaceré fotografie, resp. videá spomínaných priestorov je možné nájsť aj na facebookovej stránke ústavu: 
https://www.facebook.com/telovychova.prafuk 
 
Pre ďalšie služby, ktoré ponúka PraF UK svojim študentom, odporúčame pozrieť nasledovnú stránku: 
https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/ 
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f) Možnosti a podmienky účasti študentov študijného programu na mobilitách a stážach (s uvedením kontaktov), pokyny na 

prihlasovanie, pravidlá uznávania tohto vzdelávania.  
 
Univerzita Komenského udržuje a od svojho vzniku v r. 1919 rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími 
inštitúciami. Je súčasťou najvýznamnejších európskych univerzitných združení. Je členom EuropeanUniversity Association (EUA), 
Network of UniversitiesfromtheCapitals of Europe (UNICA), UtrechtNetwork (UN), Danube Rectors´ Conference (DRC), European 
Association for International Education (EAIE), VirtualTechnologyLibrary Systems (VTLS) a mnohých ďalších. 
 
Významnú úlohu zohráva fakt, že od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od r. 2000 tiež členom OECD. V 
súvislosti s participáciou UK v programe LifelongLearning Program/Erasmus (LLP/Erasmus od 01.01.2007, Erasmus+ od 01.06.2014) 
výrazne vzrástol počet bilaterálnych zmlúv uzavretých fakultami UK s ich zahraničnými partnermi. Umožňuje to následne výrazný nárast 
počtu mobilít študentov ako aj pracovníkov (akademických aj administratívnych) na UK. V počte vysielaných i prijímaných študentov je UK 
lídrom v rámci tohto programu na Slovensku. Teší nás, že súčasne rastie záujem o štúdium na UK, k čomu prispieva najmä fakt, že viaceré 
fakulty UK ponúkajú kompletné či rozsiahle vzdelávanie v anglickom jazyku. V rámci programu Erasmus+ je pomer medzi odchádzajúcimi 
a prichádzajúcimi študentmi 2 : 1, percentuálny podiel domácich a zahraničných študentov na UK je 2,5 %. Rozširuje sa i spolupráca s 
univerzitami v USA a Kanade, Taiwane, Japonsku, Austrálii a južnej Amerike. Okrem toho na UK neklesá ani záujem participovať aj na 
stredoeurópskych programoch ako CEEPUS, Visegradfund, Akcia Rakúsko - Slovensko a pod.  
 
PraF UK ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave sa snaží reagovať na vývoj v európskom vzdelávacom priestore najmä v tých 
oblastiach, kde to prináša prospech jej poslucháčom, pedagogickým a vedeckým pracovníkom. Medzinárodné kontakty rozvíja na základe 
bilaterálnych a multilaterálnych dohôd. 
Viac informácií o medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj PraF UK, možno nájsť tu: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
 
Kontakt na Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia PraF UK je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
 
Na základe žiadosti Univerzity Komenského a ňou sformulovaného Erasmus PolicyStatement 
(https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/POLICY-STATEMENT.pdf) jej Európska komisia vo februári 2021 udelila Erasmus 
CharterforHigherEducation (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/UK_Erasmus_Charter_for_Higher_Education_2021-
2027_SK.pdf), ktorá univerzitu oprávňuje participovať v programe Erasmus+. Udelená ECHE platí na roky 2021 až 2027. 
 
Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý je zameraný na posilnenie zručností, 
zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Erasmus+ má tri hlavné kľúčové 
aktivity: 

- mobilitu do zahraničia, a to v rámci EÚ i za jej hranicami; 
- podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a 

mimovládnych organizácií; 
- projekty reforiem, zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností 

a zamestnateľnosti. 
 
Základné informácie o možnosti absolvovania pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (všeobecná charakteristika, možnosti 
prihlásenia sa na program, informácie potrebné pred, počas a po pobyte, ako aj FAQ), je možné nájsť tu: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/ 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-sms/ 
 
Aktuálne všeobecné informácie o prebiehajúcich mobilitách je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-sms/akademicky-rok-20222023/ 
 
Súčasne študenti PraF UK môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať stáž. Stážou sa rozumie obdobie, ktoré študent strávi v podniku 
alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu 
práce, získať odborné, ale aj praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s 
nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.  
 
Základné informácie o možnosti absolvovania stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (všeobecná charakteristika, možnosti 
prihlásenia sa na program, informácie potrebné pred, počas a po stáži, ako aj FAQ), je možné nájsť tu: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staze/ 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-staz-smt/ 
 
Aktuálne všeobecné informácie o prebiehajúcich stážach v rámci programu Erasmus+ je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-staz-smt/akademicky-rok-20222023/ 
 
 
9. Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu  
a) Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium. 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie 
študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. Ďalšie podmienky prijatia, a to lehotu 
na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich plnenia zverejní fakulta najneskôr dva mesiace pred 
posledným dňom určeným na podanie prihlášok. 
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Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho 
konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021): 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/Mgr_Kanonicke_pravo_2022_23_V1.pdf 

 
 

b) Postupy prijímania na štúdium.  
Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021) 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 
 
c) Výsledky prijímacieho konania za posledné obdobie.  
Prihlásení/prijatí/zapísaní 
0/0/0 
 
10. Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania  
a) Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu študijného programu.  
Monitorovanie a hodnotenie názorov študentov na kvalitu študijného programu sa uskutočňuje najmä prostredníctvom anonymného 
anketového hodnotenia. 
Anonymné anketové hodnotenie sa uskutočňuje na konci každého semestra prostredníctvom dotazníka v systéme AIS 2. 
Študenti hodnotia kvalitu študijného programu prostredníctvom otvorených otázok, škálového hodnotenia a známkovania konkrétneho 
predmetu. 
 
Fakulta sa snaží poskytovať študentom čo možno najväčšiu ústretovosť a pomoc pri zabezpečovaní anketového hodnotenia. Z tohto 
dôvodu boli zabezpečené aj nasledovné návody/videomanuály na správne vyplnenie dotazníka: 
Kompletný návod na vyplnenie dotazníka pre denných študentov je dostupný tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2021/navod_denni_2021_2022_ZS.pdf 
 
Video návod je k dispozícii tu: 
https://liveuniba-
my.sharepoint.com/personal/andrasko2_uniba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fandrasko2%5Funiba%5Fsk%2FDocum
ents%2Fvidea%2FVideo%20n%C3%A1vod%20dotaznik%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fandrasko2%5Funiba%5Fsk%2FDocuments%
2Fvidea&ga=1 
 
 
b) Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu.  
Každej katedre/ústavu PraF UK v Bratislave sú zaslané výsledky anonymného anketového hodnotenia. Konkrétne sú zasielané: 
(i) odpovede na otvorené otázky,  
(ii) rebríček top 50 vyučujúcich pri denných študentoch  (pri minimálne 10 respondentoch),  
(iii) rebríček top 50 vyučujúcich pri denných študentoch  (pri minimálne 45 respondentoch),  
(iv) rebríček vyučujúcich pri externých študentoch,  
(v) rebríček vyučujúcich len konkrétnej katedry/ústavu.  
Dekanovi fakulty sú taktiež zasielané všetky vyššie uvedené výsledky, ktoré sú zasielané všetkým katedrám/ústavom.  

Vedúci katedier/riaditelia ústavov a dekan fakulty, pri zistení vážnych nedostatkov vyplývajúcich z výsledkov hodnotenia, príjmu 
adekvátne opatrenia na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu. 

Vedecká rada PraF UK vyzvala vedúcich katedier a riaditeľov ústavov aby vyhodnotenie anketového hodnotenia bolo zaznamenané 
v zápisnici zo zasadnutia príslušnej katedry/ústavu.  

 
c) Výsledky spätnej väzby absolventov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto dokumente opisovaný študijný program je relatívne novší, keďže bol súčasťou zásadnej reformy 
právnického vzdelávania na PraF UK v Bratislave uskutočňovanej v rokoch 2017/2018, tak momentálne fakulta ešte nedisponuje mnohými 
absolventmi, od ktorých by mohla požadovať spätnú väzbu. Samozrejme, fakulta má v pláne z dlhodobého hľadiska získavať spätne 
informácie a feedback od svojich absolventov, aby mohla prijímať patričné opatrenia na neustále zvyšovanie kvality študijného programu.  
 
Je vhodné dodať, že PraF UK v Bratislave si dlhodobo zakladá na dobrých vzťahoch so svojimi absolventmi. Uvedené preukazuje aj 
založenie Alumni klubu, ktorý združuje mnohých absolventov PraF UK v Bratislave. Predmetný klub sa zameriava predovšetkým na: 

- vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a medzi absolventmi fakulty navzájom a na posilňovanie pocitu sú náležitosti 
absolventov fakulty, 

- organizovanie stretnutí absolventov PraF UK spravidla na pôde fakulty, 
- organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PraF UK pre podporu činnosti PraF UK a jej 

absolventov, 
- podporu absolventov PraF UK v rámci ich pracovnej činnosti, 
- podporu činnosti PraF UK, 
- motivovanie študentov PraF UK, 
- asistenciu PraF UK pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu a absolventov PraF UK, 
- organizovanie komunikačných aktivít voči členom Alumni klubu a absolventom PraF UK. 

 
Práve aj dlhodobý a kontinuálny dialóg s mnohými absolventmi PraF UK, ktorí úspešne vedú svoju právnu prax, v mnohom pomáha 
fakulte pri získavaní potrebných spätných informácii o štúdiu práva a významne podporuje rozvoj ďalšej činnosti PraF UK. 
 
Bližšie informácie o Alumni klube je možné nájsť tu (vrátane jeho štatútu): 
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https://www.flaw.uniba.sk/alumni/ 
 
Kontakt na reprezentantov Alumni klubu je možné nájsť tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/alumni/kontakt/ 
 
 

 
11. Odkazy na ďalšie relevantné vnútorné predpisya informácie týkajúce sa štúdia alebo študenta študijného programu(napr. 

sprievodca štúdiom, ubytovacie poriadky, smernica o poplatkoch, usmernenia pre študentské pôžičky a podobne).  

 
Štipendijný poriadok PraF UK č. 4/2018 (v znení dodatku č. 1 – vnútorný predpis č. 6/2020) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_04.pdf 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2020/VP_2020_06.pdf 

 

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o prideľovaní bodov za aktivity na účely vyhodnotenia 
žiadostí o pridelenie ubytovania podaných študentmi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2017/VP_2017_01.pdf 

 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 12/2021, ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti o 
predzápise, zápise na štúdium a zápise do ďalšej časti štúdia na akademický rok 2021/2022 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/OP_2021/O_2021_12.pdf 

 

Študentská príručka (Príručka pre prvákov) 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2021/Prirucka_2021.pdf 

 

Návod na predzápis a elektronický zápis 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/student_bc_mgr/zapisy__predzapisy/Navod_na_predzapis_a_elektronicky_zapis
.pdf 

 

VP č. 17/2021 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK (v znení Dodatku č. 1 č. 
27/2021 a Dodatku č. 2 č. 6/2022) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_17.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_27.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_06.pdf 

 

Vnútorný predpis č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/VP_2018/VP_2018_04.pdf 

 

VP č. 8/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2) 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_18.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_10.pdf 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/5-ubytovanie-stipendia-a-studenti-so-specifickymi-potrebami/ 

 

VP č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK (v 
znení Dodatku č. 1) 



Osnova opisu študijného programu slúži na spracovanie prílohy 2 žiadosti o udelenie akreditácie študijného 
programu. 
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_09_.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_04.pdf 

https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/5-ubytovanie-stipendia-a-studenti-so-specifickymi-potrebami/ 

 

Príkaz rektora UK č. 5/2022 Výška štipendií spojených s udelením akademických pochvál rektora a cien rektora 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Pr_2022_05.pdf 

 
 
 
 
 
 
 


