
Pozdravljeni, 

 

sem Matevž Žnidaršič, študent prvega letnika Podiplomskega magistrskega študijskega 

programa Pravo. Namen tega pisma je na kratko predstaviti svojo sicer kratko (dvomesečno) izkušnjo 

in malce bolje predstaviti, zakaj je Bratislava kot mesto študijske izmenjave prava izbira.  

 Svojo erasmus prakso sem opravljal 

na Comenius University Bratislava, Faculty 

of Law. To je bila že moja druga erasmus 

izkušnja, saj sem pred tem leto študija 

preživel v Nemčiji, v Leipzigu. Ravno zaradi 

predhodnih izkušenj z izmenjavo sem tokrat 

veliko lažje uredil vse potrebno pred 

odhodom in tudi v času izmenjave sem se 

glede potrebne dokumentacije lažje znašel. 

Prvo vprašanje je seveda, kako sem se za 

možnost prakse sploh dogovoril? Odgovor 

je, s pomočjo ELSE. Udeležil sem se namreč 

poletne šole European Business Law School, 

ki je potekala v Bratislavi in Dunaju, kjer sem v kontakt stopil s prof. Patakyovo, ki je vodila del 

predavanj in  z njo ostal v nadaljnjem stiku in naknadno tudi povprašal o možnosti oprave prakse na 

področju mojega zanimanja, namreč gospodarskem pravu. Na mojo srečo so moji prošnji ugodili in me 

sprejeli odprtih rok.  

Področje mojega dela se je nanašalo na evropsko gospodarsko pravo, bolje rečeno na drugo 

kapitalsko direktivo in na cilje in načrte izboljšav na tem področju z vidika predlogov komisije o 

nadaljnji integraciji in poenotenju evropskega gospodarskega prava, oz. natančneje na predlog 

Evropske komisije o sprejemu direktive o enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo (SUP – Societas 

Unius Personae). Samo delo je potekalo na fakulteti na katedri za gospodarsko pravo pod 

mentorstvom prof. JUDr. Maria Patakyová, PhD. Delo je bilo raziskovalne narave, z večkratnimi 

tedenskimi poročanji in obravnavo nadaljnjega dela. V vmesenem času pa sem obiskoval še predmete 

fakultete, ki so omogočeni za tuje študente v angleškem ali nemškem jeziku. Sam sem izbral 

Negotiation, Corporate Governance in Privatrecht (gostujoči predavatelji iz WU Wien). Delovnik je 

potekal nekje od 9h-17h (če sem imel predavanja sem z delom pričel seveda kasneje). Prakso sem 

opravljal volontersko, seveda pa sem pridobil erasmus štipendijo. 

Ker pa je namen tega pisma tudi nuditi informacije o življenju v Bratislavi, bom v nadaljnje 

svoje pisanje osredotočil na to. Bratislava ima nekje 400.000 prebivalcev in obiskovalec se lahko dokaj 

hitro v mestu znajde. Univerza je v samem središču in lahko dostopna z javnimi prevozi. Skoraj vsi 

študentje kupijo večmesečno karto za javni prevoz, ki s pomočjo študentske izkaznice stane zgolj nekje 

30 -40 €. Ravno ta študentska kartica – ISIC kartica, študentu nudi veliko popustov pri nakupih, plačilih 

javnega prevoza, cenejših obrokov prek študentskih bonov, zastonj prevoz v železniškem prometu po 

Slovaškem itd. Opozoril bi le, da kot študent, ki opravlja prakso (pa četudi je ta na fakulteti) žal nima 

možnosti pridobitve te izkaznice. Vendar vseeno so stroški bivanja in hrane v Bratislavi res nizki, tako 

da se da tudi brez tega res dobro shajati. Bival sem v študentskem domu Družba. V stik sem stopil z 

njimi preko spleta. Po informacijah ki sem jih dobil velja ta dom za najboljšega in je cenovno ugoden 

(80 €/mesec) potrebno je zgolj plačilo varščine in apartmaji so za  6 oseb, tri osebe prebivajo v eni 

sobi. Najem stanovanja je kar nekajkrat dražji, tako da vsem priporočam življenje v študentskemu 



domu saj obenem spoznaš veliko študentov, ki ravno tako obiskujejo pravno fakulteto (dom Družba je 

namreč omejen zgolj na študente medicinske in pravne fakultete). Mesto je živo in v njem vsak lahko 

najde kaj zase hkrati je veliko nočnega dogajanja. Vsekakor bi priporočil sodelovanje z ELSO Bratislava. 

Saj so na področju obštudijskih aktivnosti zelo dejavni in vsi izredno prijazni in so mi bili v veliko pomoč 

pri integraciji v študijski sistem in hkrati sem sklenil veliko novih prijateljstev.  

Vsakemu, ki ima to možnost, erasmus izmenjavo vsekakor priporočam. Znanja, ki sem jih pridobil bom 

nedvomno lahko uporabil v prihodnosti v procesu študija kot tudi dela.  

 

          Lep pozdrav, 

          Matevž Žnidaršič 

 


