
Bakalársky študijný program právo a ekonómia - I. stupeň 

vysokoškolského štúdia – denná a externá forma štúdia 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta a Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta otvorili v akademickom roku 2014/2015 bakalársky spoločný 

študijný program „Ekonómia a právo“ v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia. 

Spoločný študijný program bol akreditovaný v roku 2013 v študijných odboroch 3.3.1 

národné hospodárstvo a 3.4.1 právo v súlade so sústavou študijných odborov SR.  

Spoločný študijný program „Ekonómia a právo“ predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích 

služieb v SR. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto 

študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné 

hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Nadobudnú poznatky nielen zo 

všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a 

osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho 

života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne 

pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých 

úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych 

orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.  

Študent prijatý na štúdium SŠP je počas štúdia študentom obidvoch univerzít. Prijímacie 

konanie a podmienky prijatia na štúdium zodpovedajú zásadám prijímacieho konania, ktoré 

platia na NHF EUBA a na PraF UK.    

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov ekonómie 

a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej 

školy; overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného 

testu. Uchádzač môže dosiahnuť maximálne 400 bodov.  

Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním, ak:  

1. absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných 

predmetov zo študijného odboru národné hospodárstvo a zo študijného odboru právo; 

v každom semestri štúdia študent je povinný vybrať si jeden predmet z ponuky 

povinne voliteľných predmetov zo študijného odboru národné hospodárstvo a jeden 

z odboru právo     

2. získa minimálne toľko kreditov, aby po získaní kreditov za úspešné absolvovanie 

štátnych skúšok mal najmenej 180 kreditov, 

3. úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom a obhájil záverečnú 

prácu. 

Spoločný študijný program má štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni štúdia v dennej 

forme tri akademické roky a v externej forme štúdia štyri akademické roky.  

Výučba predmetov spoločného študijného programu prebieha na NHF EUBA v súlade so 

schváleným študijným plánom.  



Absolventom spoločného študijného programu prizná NHF EUBA a PraF UK akademický 

titul "bakalár" v skratke „Bc.“ vydaním vysokoškolského diplomu o absolvovaní štúdia, ktorý 

obsahuje logá a podpisy rektorov a dekanov obidvoch univerzít.  

Spoločný študijný program „Ekonómia a právo“ sa uskutočňuje na základe dohody 

o podmienkach spolupráce pri zabezpečení spoločného študijného programu, ktorú uzatvorili 

18. júna 2013 Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolfom Sivákom, PhD. a jej Národohospodárska fakulta zastúpená dekanom prof. Ing. 

Jánom Lisým, PhD. a Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom prof. RNDr. 

Karolom Mičietom, PhD. a jej Právnická fakulta zastúpená dekanom prof. JUDr. Pavlom 

Kubíčkom, CSc.  

  

 


