
Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 

program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

 

Akademický rok 2018/2019 

Študijné 

program 

teória a dejiny štátu a práva 

ústavné právo 

správne právo 

trestné právo 

medzinárodné právo 

obchodné a finančné právo 

občianske právo 

Ďalšie študijné programy, ak bude vysokej škole do času 

prijímacieho konania udelené právo udeľovať akademický titul  

pre takéto študijné programy  

Študijný odbor 3.4.2  teória a dejiny štátu a práva 

3.4.3  ústavné právo 

3.4.4  správne právo 

3.4.7 trestné právo 

3.4.8 medzinárodné právo 

3.4.10 obchodné a finančné právo 

3.4.11 občianske právo 

Ďalšie študijné odbory, ak bude vysokej škole do času 

prijímacieho konania udelené právo udeľovať akademický titul  

pre študijné programy v týchto odboroch 

Stupeň tretí 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia Slovenský/ 

Anglický (okrem odboru 3.4.11 občianske právo) 

Predpokladaný 

počet prijatých 

14 pre denné štúdium a 20 pre externé štúdium 

Kritériá pre 

prijatie 

Všeobecné 

podmienky 

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: 

15.4. – 15.7. 2018 

Hodnotenie 

prijímacieho 

konania: 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 

prijímacej 

skúšky: 

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného 

odboru právo. 

Termín 

prijímacej 

skúšky: 

Jún/júl  2018 

Forma 

prijímacej 

skúšky:   

Ústna 



Kritériá 

hodnotenia: 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie 

najúspešnejších kandidátov na základe 

 študijného prospechu 

 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 15. júna 2018 

Podanie 

prihlášky 

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium 

zverejnenú na webovom sídle PraF UK. Vytlačenú prihlášku 

zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu PraF UK, 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia. 

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,  

c. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis 

výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, 

príp. posudky týchto prác a činností, 

d. doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, 

e. uchádzači o štúdium,  ktorí študovali na zahraničnej 

strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie 

o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného 

zahraničnou školou,  

f. 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 60 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, Slovensko  

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX 



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 Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. 

stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie o bezhotovostnom 

prevode. 

Ďalšie údaje 

Poplatok za 

štúdium: 

externá forma: 1500 € na akademický rok počas štandardnej 

dĺžky štúdia, 2430 € v prípade štúdia v anglickom jazyku. 

Koordinátor pre 

prácu so 

zdravotne 

postihnutými 

študentmi: 

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

tel. 02/59244461,440 

e-mail: margita.prokeinova(at)flaw.uniba.sk 

 

Kontakty: Oddelenie vedy a doktorandského štúdia tel.:  02/592 44 418 

e-mail: daniela.brillova@flaw.uniba.sk 

renata.karpatiova@flaw.uniba.sk  

web: www.flaw.uniba.sk  

Ďalšie 

poznámky: 

--- 
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