
Kritériá prijímacieho konania 

Študijný 

program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Akademický rok 2020/2021 

Študijný 

program 

teória a dejiny štátu a práva (kód dTDSP15/dTDSPx15) 

ústavné právo (kód dUSP17/dUSPx19) 

správne právo (kód dSRP15/ dSRPx15) 

pracovné právo (kód dPRP18/dPRPx18) 

trestné právo (kód dTRP17/dTRPx17) 

medzinárodné právo (kód dMEP17/dMEPx17) 

právo Európskej únie (kód dPEU19/dPEUx19) 

rímske právo (kód dRIMP19/dRIMPx19) 

obchodné a finančné právo (kód dOFP15/ dOFPx15) 

občianske právo (kód dOBP15/ dOBPx15) 

Študijný odbor 30. právo 

[ex 3.04.02 teória a dejiny štátu a práva 

ex 3.04.03 ústavné právo 

ex 3.04.04 správne právo 

ex 3.04.06 pracovné právo 

ex 3.04.07 trestné právo 

ex 3.04.08 medzinárodné právo 

ex 3.04.09 rímske právo 

ex 3.04.10 obchodné a finančné právo 

ex 3.04.11 občianske právo] 

Stupeň tretí 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia slovenský/anglický (okrem študijného programu občianske 

právo) 

Predpokladaný 

počet prijatých 

10 spoločne pre všetky programy pre denné štúdium, najviac 2 

pre denné štúdium v jednom študijnom programe; 

5 pre externé štúdium v jednotlivých študijných programoch. 

Kritériá pre 

prijatie 

Všeobecné 

podmienka 

prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je 

1) úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu 

v odbore právo alebo spojeného študijného programu I. a II. 

stupňa v odbore právo a 

2) absolvovanie prijímacieho konania. 

Termín 

prijímacieho 

konania 

19.08.2020 – 11.09.2020 

Hodnotenie 

prijímacieho 

konania 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 

prijímacej 

skúšky 

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného 

odboru právo. 

Termín 

prijímacej 

skúšky 

 

07.09.2020, 08.09.2020 a 09.09.2020 



 Forma 

prijímacej 

skúšky 

ústna 

Kritériá 

hodnotenia 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie 

najúspešnejších kandidátov na základe 

• študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a 

Mgr.) 

• znalostí cudzích jazykov 

• účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít 

• kapacitných možností školiteľov a fakulty 

• kvality projektu dizertačnej práce 

• výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na 

prijímacej skúške. 

Poznámka ---------------- 

Prihláška Termín podania 

prihlášky 

do 18. augusta 2020 

Dekan môže rozhodnúť o dodatočnom prijímacom konaní; 

termíny podania prihlášok a prijímacej skúšky oznámi v tomto 

rozhodnutí. 

Podanie 

prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-

prihlaska.uniba.sk). Vytlačenú prihlášku zašle spolu s 

požadovanými prílohami na adresu PraF UK, Oddelenie vedy 

a doktorandského štúdia. Rozhodujúci dátum pre dodržanie 

lehoty je podanie elektronickej prihlášky. 

Prílohy prihlášky K prihláške uchádzač priloží: 

a) životopis, 

b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; 

uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na PraF UK a hlási 

sa na doktorandské štúdium na PraF UK, predloží kópie 

dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k 

nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného 

študijného oddelenia, súpis svojich publikovaných 

článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej 

činnosti, príp. posudky týchto prác a činností, 

c) doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, 

d) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej 

vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou 

školou, 

e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 

5 strán. 

Postup pri 

neúplnej 

prihláške 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

Poznámka Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na 

externú formu štúdia. 

Poplatok za 

prijímacie 

konanie 

Výška poplatku 70 Eur 

Spôsob úhrady Forma: bezhotovostne 

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302 



príslušný VS: 104 001 0062 

 Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 

Bratislava, Slovakia 

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX 

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo 

prihlášky) 

V správe pre prijímateľa uveďte 

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“ 

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného 

príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-

prihlaska po podaní prihlášky. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 

poplatku 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. 

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Školné externá forma: 

• 1.599,- € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 

štúdia, 

• 2.925,- € v prípade štúdia v anglickom jazyku 

Koordinátor pre 

prácu so 

zdravotne 

postihnutými 

študentmi: 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

tel. +421 2 9012 2006 

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk 

Kontakty: Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

tel.: +421 2 9012 9418 

e-mail: 

daniela.brillova@flaw.uniba.sk 

renata.karpatiova@flaw.uniba.sk 

web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie poznámky: ----------------- 
 

  



Kritériá prijímacieho konania 

Študijný 

program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka 

cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

Akademický rok 2020/2021 

Študijný 

program 

Kánonické právo (kód dKANP19/dKANPx19) 

Študijný odbor 30. právo 

[ex 3.04.12 kánonické právo] 

Stupeň tretí 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia slovenský/anglický 

Predpokladaný 

počet prijatých 

2 pre denné štúdium a 5 pre externé štúdium 

Kritériá pre 

prijatie 

Všeobecné 

podmienka 

prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je 

1) úspešné absolvovanie akreditovaného magisterského 

študijného programu v študijnom odbore právo, katolícka 

teológia alebo kánonické právo a 

2) absolvovanie prijímacieho konania. 

 

Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že 

vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. 

Termín 

prijímacieho 

konania 

19.08.2020 – 11.09.2020 

Hodnotenie 

prijímacieho 

konania 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 

prijímacej 

skúšky 

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného 

odboru právo, alebo katolícka teológia alebo kánonické právo 

(uchádzač si zvoli predmet prijímacej skúšky). 

Termín 

prijímacej 

skúšky 

07.09.2020, 08.09.2020 a 09.09.2020 

 Forma 

prijímacej 

skúšky 

ústna 

Kritériá 

hodnotenia 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie 

najúspešnejších kandidátov na základe 

• študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a 

Mgr.) 

• znalostí cudzích jazykov 

• účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít 

• kapacitných možností školiteľov a fakulty 

• kvality projektu dizertačnej práce 

• výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na 

prijímacej skúške. 

Poznámka ---------------- 



Prihláška Termín podania 

prihlášky 

do 18. augusta 2020 

Dekan môže rozhodnúť o dodatočnom prijímacom konaní; 

termíny podania prihlášok a prijímacej skúšky oznámi v tomto 

rozhodnutí. 

Podanie 

prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-

prihlaska.uniba.sk). Vytlačenú prihlášku zašle spolu s 

požadovanými prílohami na adresu PraF UK, Oddelenie vedy 

a doktorandského štúdia. Rozhodujúci dátum pre dodržanie 

lehoty je podanie elektronickej prihlášky. 

Prílohy prihlášky K prihláške uchádzač priloží: 

a) životopis, 

b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; 

uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na PraF UK a hlási 

sa na doktorandské štúdium na PraF UK, predloží kópie 

dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k 

nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného 

študijného oddelenia, súpis svojich publikovaných 

článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej 

činnosti, príp. posudky týchto prác a činností, 

c) doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, 

d) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej 

vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou 

školou, 

e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 

5 strán, 

f) čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s 

kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa 

na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického 

práva vzťahujú. 

Postup pri 

neúplnej 

prihláške 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

Poznámka Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na 

externú formu štúdia. 

Poplatok za 

prijímacie 

konanie 

Výška poplatku 70 Eur 

Spôsob úhrady Forma: bezhotovostne 

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302 

príslušný VS: 104 001 0062 

 Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 

Bratislava, Slovakia 

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX 

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo 

prihlášky) 

V správe pre prijímateľa uveďte 

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“ 

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného 



príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-

prihlaska po podaní prihlášky. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 

poplatku 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia. 

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Školné externá forma: 

• 1.599,- € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 

štúdia, 

• 2.430,- € v prípade štúdia v anglickom jazyku 

Koordinátor pre 

prácu so 

zdravotne 

postihnutými 

študentmi: 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

tel. +421 2 9012 2006 

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk 

Kontakty: Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 

tel.: +421 2 9012 9418 

e-mail: 

daniela.brillova@flaw.uniba.sk 

renata.karpatiova@flaw.uniba.sk 

web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie poznámky: ----------------- 
 


