


DLACZEGO WARTO?

- unikalna wiedza i umiejętności
- networking

- bliższe poznanie kultury słowackiej
- przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka 

słowackiego
- punkty do stypendiów

- znaczący wpis w CV i życiorysie
- dodatkowa możliwość pozyskiwania klientów

- spotkanie z czołowymi słowackimi prawnikami
- możliwość odbycia staży zagranicznych na Słowacji

- większe szanse na rynku pracy 
- poznanie obcego systemu prawnego

- możliwość nauki kolejnego języka obcego
- 15 ECTS J



Szkoła Prawa Słowackiego została założona w
2016 roku przez Wydział Prawa i Administracji
UJ oraz Instytut Nauk Prawnych Słowackiej
Akademii Nauk.
Międzynarodową umowę o współpracy podpisał
w imieniu WPiA UJ – Dziekan Pan prof. Jerzy
Pisuliński, natomiast w imieniu INP SAN –
Dyrektor Pan doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Jej celem jest nabycie przez studentów wiedzy
z zakresu prawa słowackiego oraz prawniczego
języka słowackiego.

Od początku jej istnienia była ona skierowana
na rozwój umiejętności praktycznych, co
odnalazło potwierdzenie w jej strukturze
(wykłady + warsztaty), a także na przekazywanie
treści przydatnych w przyszłości do działania w
sektorze prywatnym.

Wydarzenia w Szkole Prawa Słowackiego WPiA
UJ:

27 stycznia 2017 r. – wykład gościnny Pana
Sędziego JUDr. Štefana Juhása: "Rola i statutus
asystenta sędziego Sądu Konstytucyjnego
Republiki Słowackiej".

19 maja 2017 r. – I Konferencja Naukowa Szkoły
Prawa Słowackiego WPiA UJ: ”System prawny
Republiki Słowackiej: wzór dla polskiego
ustrawodawcy?"

Rozwój:

Wizyty studyjne w Krakowie
Wyjazd studyjny na Słowację
Polsko-Słowackie Dni Prawnicze
Program JUDr.

HISTORIA SZKOŁY



Instytut Państwa 
i Prawa Słowackiej 

Akademii Nauk

Wydział Prawa 
Uniwersytetu 
Komeńskiego

Wydział Prawa 
Uniwersytetu 
Mateja Bela 

w Bańskiej Bystrzycy 

PARTNERZY



HB Reavis, s.r.o. V4 Legal, s.r.o.

PARTNERZY



lata 
działalności

absolwentów 
SPS WPiA UJ

godziny wykładów 
z prawa słowackiego

partnerów 
SPS WPiA UJ

godzin kursu 
językowego

procent 
zdawalności

STATYSTYKA



Prawniczy język słowacki 
(Právna slovenčina)

Kursu prawniczego języka słowackiego trwa pół roku
[10 spotkań po 4 godz. (akademickie)]

Zajęcia prowadzone są przez native speakera
i odbywają się w piątki w godz. 17:00-20:00

Za pozytywne zdanie egzaminu można uzyskać
2 ECTS.

Wstęp do prawa słowackiego 
(Úvod do slovenského práva)

Przedmiotem nauczania jest prawo słowackie, w tym:
– Wprowadzenie do systemu prawnego
– Prawo cywilne - cz. ogólna

+ postępowanie cywilne
– Prawo cywilne - zobowiązania
– Prawo podatkowe
– Prawo gospodarcze
– Prawo spółek

Program trwa pół roku i obejmuje w sumie 6
zjazdów. Terminy spotkań dostosowane są do osób
pracujących. Zajęcia odbywają się w piątki (17:00-
20:00), soboty (10:00-14:00), niedziele (10:00-14:00).

Za pozytywne zdanie egzaminu można uzyskać
13 ECTS.

STRUKTURA PROGRAMU



HARMONOGRAM

Przedmiot Terminy
Prawniczy język słowacki 19.10., 26.10., 16.11., 

23.11., 30.11., 7.12., 
14.12., 11.01., 18.01., 
25.01.*

”Zjazd historyczny” 25-27.01.2019 r.

Wprowadzenie do systemu prawnego Republiki 
Słowackiej

1-3.03.2019 r.

Prawo cywilne – cz. ogólna + postępowanie cywilne 15-17.03.2019 r.

Prawo cywilne - zobowiązania 29-31.03.2019 r.

Prawo podatkowe 12-14.04.2019 r.

Prawo spółek 26-28.04.2019 r.

Prawo gospodarcze 10-12.05.2019 r.

Kolokwium z prawa gospodarczego 17.05.2019 r.

Egzamin (sala sądowa) 25-26.06.2019 r.*

Uroczyste zakończenie z rozdaniem dyplomów 28.06.2019 r.*



JUDr. Eduard
Bárány, Dr.Sc.

doc. JUDr. Jozef
Vozár, CSc.

prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc.

prof. JUDr. Marek 
Števček, PhD.

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. 
Michal Turošík, PhD.

doc. JUDr. Soňa
Kubincová, PhD.

WYKŁADOWCY



JUDr. Tatiana 
Kubincová, PhD.

JUDr. Marian
Ďurana, PhD.

3 Prawników 
z HB Reavis, s.r.o.

JUDr. Alexandra 
Letková, PhD.

mgr Lýdia Ostrowska 4 Prawników 
z V4 Legal, s.r.o.

WYKŁADOWCY



WARUNKI ZALICZENIA

Prawniczy język słowacki:

max. 2 nieusprawiedliwione 
nieobecności

- w przypadku większej 
ilości – zadanie dodatkowe

zdana cz. pisemna egzaminu
- 3 terminy (liczona będzie 
najlepsza ocena)

zdana cz. ustna egzaminu
- 2 terminy

aktywność na zajęciach

wniesienie opłaty – 500 zł 

Wstęp do prawa słowackiego:

max. 6 nieusprawiedliwionych 
nieobecności

zdane 5 z 7 „kolokwiów”
- można korzystać z 
własnoręcznie napisanych 
materiałów
- forma: test i/lub pytania 
otwarte i/lub kazusy w 
ramach pytań zamkniętych
- min. 2 tyg. od zajęć
- brak możliwości poprawy

zdany egzamin ustny
- udostępniona przed 
egzaminem baza pytań
- 7 pytań z 7 zjazdów

aktywność na zajęciach



OCENA KOŃCOWA

Prawniczy język słowacki*:

1/3 – cz. pisemna egzaminu

2/3 – cz. ustna egzaminu

* Zdany egzamin uprawnia do 
wzięcia udziału w zajęciach w 
drugim semestrze.

Wstęp do prawa słowackiego:

Ocena końcowa ze zjazdu**:

1/3 – ocena z kolokwium z 
warsztatów
2/3 – ocena z kolokwium z 
wykładu

** Aby zaliczyć zjazd należy uzyskać 
dwie pozytywne oceny.

Ocena końcowa z przedmiotu:

1/2 – średnia z 5 najlepszych 
ocen końcowych ze zjazdów
1/2 – ocena z egzaminu



DYPLOM

DIPLOM

KRAKOV, DŇA 29. JÚNA 2018

DYPLOM

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Prawa i Administracji

Słowacka Akademia Nauk
Instytut Państwa i Prawa

w roku akademickim 2017/2018
uczęszczał (-a) na zajęcia w ramach

SZKOŁY PRAWA SŁOWACKIEGO
i po zaliczeniu egzaminu z przedmiotu:

Prawniczy język słowacki   .............................................................  _________________

otrzymał (-a) następujące oceny:

Wstęp do prawa słowackiego .........................................................  _________________

Słowackie prawo cywilne – cz. ogólna  ...........................................  _________________

Słowackie prawo cywilne – zobowiązania .......................................  _________________

Słowackie prawo podatkowe ..........................................................  _________________

Słowackie prawo gospodarcze – zobowiązania ................................  _________________

Słowackie prawo spółek .................................................................  _________________

Egzamin ustny ...............................................................................  _________________

Ocena końcowa  ............................................................................  _________________

KRAKÓW, DNIA 29 CZERWCA 2018

Jagelovská univerzita
Fakulta práva a administratívy

Slovenská akadémia vied
Ústav štátu a práva

Pan / Pani  ________________________________ Pán / Pani  ________________________________

sa v akademickom roku 2017/2018
zúčastnil (-a) vzdelávacieho programu s názvom

ŠKOLA SLOVENSKÉHO PRÁVA
a po absolvovaní skúšky z predmetu:

Právna slovencina    .......................................................................  _________________

dosiahol (-a) nasledovné hodnotenia:

Úvod do slovenského práva  ..........................................................  _________________

Občianske právo – všeobecná časť  ................................................  _________________

Občianske právo – záväzková časť ..................................................  _________________

Daňové právo ................................................................................  _________________

Obchodne právo – záväzková časť  .................................................  _________________

Právo obchodných spoločností ......................................................  _________________

Ústna skúška .................................................................................  _________________

Celkové hodnotenie  .....................................................................  _________________

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

SŁOWACKA AKADEMIA NAUK

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 
Dyrektor Instytutu Państwa i Prawa

Końcowa ocena ze Szkoły składa się w 1/2 części ze średniej z czterech najlepszych kolokwiów pisemnych z poszczególnych przedmiotów oraz w 1/2 części z oceny z egzaminu ustnego. 
SKALA OCEN: BARDZO DOBRY, PLUS DOBRY, DOBRY, PLUS DOSTATECZNY, DOSTATECZNY, NIEDOSTATECZNY.

Celkové hodnotenie je tvorené súčtom 1/2 hodnotenia dosiahnutého ako priemer zo štyroch najlepších písomných testov z absolvovaných predmetov a 1/2 hodnotenia dosiahnutého v rámci ústnej časti skúšky.
Stupnica hodnotenia: VÝBORNE, VEĽMI DOBRE, DOBRE, USPOKOJIVO, DOSTATOČNE, NEDOSTATOČNE. 

JAGELOVSKÁ UNIVERZITA

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
Dekan Fakulty práva a administratívy

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 
Riaditeľ Ústavu štátu a práva

NA DYPLOMACH WPISYWANE SĄ JEDYNIE OCENY POZYTYWNE!!!



NAJLEPSI ABSOLWENCI

Najlepsi uczestnicy (wszyscy): 

I, II i III miejsce:

- Nagrody rzeczowe
- Stypendium Instytutu Państwa i Prawa 

Słowackiej Akademii Nauk na Jesienną Szkołę 
Prawa na Słowacji

- Dyplomy

Najlepsi studenci* (osoby posiadające w 
chwili zdawania egzaminu status 
studenta i nie posiadające tytułu mgr):

I, II i III miejsce:

- Płatny, miesięczny staż w dziale prawnym 
bratysławskiego oddziału HB Reavis, s.r.o. 
lub w bratysławskim biurze kancelarii V4 
Legal, s.r.o.** (partner zapewnia również 
nocleg na czas odbywania stażu)

- Dyplomy

* Student może być również klasyfikowany 
wśród najlepszych uczestników

** Student począwszy od I miejsca wybiera 
sobie miejsce odbywania stażu

Punktacja:

1. Obecność PJS + WDPS – 1 pkt
2. Ocena z cz. pisemnej PSJ – ocena * 1,5 = x pkt
3. Ocena z cz. ustnej PSJ – ocena * 1,5 pkt = x pkt
4. Ocena końcowa z PJS – ocena * 3 = x pkt
5. Kolokwium (wykład) – ocena * 1 = x pkt
6. Kolokwium (warsztaty) – ocena * 1 = x pkt
7. Ocena ze zjazdu – ocena * 2 = x pkt
8. Egzamin z WDPS – ocena * 7 = x pkt
9. Działania dodatkowe – ustalane indywidualnie 



KOMUNIKACJA

E-mail: michal.krudysz@uj.edu.pl

Funpage: https://www.facebook.com/spsuj/

Grupa: https://www.facebook.com/groups/537776636694186/

Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/42bp26tvk6k9c32/AAC
ggb8MeVYRQcqxZcZ1uZiSa?dl=0

mailto:michal.krudysz@uj.edu.pl
https://www.facebook.com/spsuj/
https://www.facebook.com/groups/537776636694186/
https://www.dropbox.com/sh/42bp26tvk6k9c32/AACggb8MeVYRQcqxZcZ1uZiSa?dl=0


BIBLIOTECZKA 



Prezes Sądu Konstytucyjnego 
Republiki Słowackiej

JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.

Konsul Generalny Republiki 
Słowackiej w Krakowie

JUDr. Tomáš Kašaj

PATRONATY



SPS WPiA UJ W MEDIACH



CO DALEJ?

Erasmus+ Studia

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erasmus+ Praktyki

- Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie
- firmy sektora prywatnego

- instytucje publiczne na Słowacji
- …………………………………..

JUDr. na Słowacji- uzyskanie tytułu doktora práv



SPS WPiA UJ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Q&A



ABSOLWENCI O SZKOLE

"Jestem absolwentem pierwszej edycji Szkoły Prawa Słowackiego UJ i
stypendystą Instytutu Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk.
Zdecydowałem się na uczestnictwo w tym programie jako zawodowy
pełnomocnik, prowadzący sprawy z elementem transgranicznym - często
z udziałem podmiotów słowackich, a prywatnie jako fascynat kultury,
kuchni i przyrody Słowacji. Bardzo cenię sobie te parę miesięcy
uczestnictwa w wykładach SPS. Miałem tam możliwość nie tylko zdobyć
przekrojową wiedzę dotyczącą głównych gałęzi prawa słowackiego,
porównać podobieństwa i różnice z prawem polskim, ale także poznać
interesujące postaci ze środowiska prawniczego Słowacji i innych
pasjonatów kultury słowackiej. Polecam SPS każdemu kto w ramach
bieżącej działalności ma styczność z podmiotami słowackimi lub kto po
prostu interesuje się tematyką prawa naszych sąsiadów.”

Artur Gontarczyk 
radca prawny i partner 

w Jędrzejczyk Gontarczyk 
& Partners

Michał Płatek
aplikant radcowski

"SPS była znakomitą i unikatową okazją do poznania zarys systemu
prawnego naszych sąsiadów - tak bliskich, a o których wciąż tak mało
wiemy. Dzięki temu kursowi poznałem słowacką terminologię prawniczą,
miałem okazję spotkać czołowych przedstawicieli słowackiej myśli
prawniczej, jak również nawiązałem nowe kontakty zarówno z osobami
uczestniczący w kursie, jak i z osobami z zagranicy - a to podczas stażu w
Bratysławie i Jesiennej Szkoły Prawa w Pieszczanach”



ABSOLWENCI O SZKOLE

"Jako doktorant, a zarazem pracujący zawodowo aplikant adwokacki
stwierdzam, że Szkoła Prawa Słowackiego była świetnym
doświadczeniem zarówno praktycznym, jak i naukowym. Dała mi
możliwość poznania funkcjonowania systemu prawnego naszych
południowych sąsiadów, ale także ukazała jego dogmatyczne podstawy,
niekiedy znacząco różne od polskich.”

Krzysztof Bokwa
doktorant i aplikant adwokacki

Oskar Lindner
student prawa

„SPS poszerzyła moje prywatne horyzonty, jak i zawodowe oraz wznieciła
we mnie żar miłości do naszych południowych sąsiadów.”

„Szkoła Prawa Słowackiego była ciekawą przygodą intelektualną, która
do dnia dzisiejszego pozwala wyróżnić mi się na rynku pracy.”

Michał Szymański
absolwent prawa, pracownik 

Ministerstwa Sprawiedliwości



Kierownik Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych WPiA UJ
dr hab. Piotr Szwedo, piotr.szwedo@uj.edu.pl

KONTAKT

Koordynator Szkoły Prawa Słowackiego WPiA UJ
Michał Krudysz, michal.krudysz@uj.edu.pl

Biuro OKSPO:
Julianna Kraszkiewicz-Kobierzyńska, okspo@uj.edu.pl

WWW.OKSPO.WPIA.UJ.EDU.PL

mailto:piotr.szwedo@uj.edu.pl
mailto:michal.krudysz@uj.edu.pl
mailto:okspo@uj.edu.pl

