
Kritériá prijímacieho konania   

Študijný 

program  

Vysoká škola  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

Akademický rok  2019/2020  

Študijný program  Právo  

Študijný odbor  právo (3.4.1.)  

Stupeň   Bakalársky/Magisterský/Doktorandský   

Prijímanie formou prestupu z inej vysokej školy  

Forma štúdia  denná/externá  

Jazyk štúdia  slovenský  

Predpokladaný 

počet prijatých  
Prijímanie na štúdium formou prestupu z inej vysokej školy sa 

realizuje len vo výnimočných vážnych odôvodnených 

prípadoch.  

Dekan môže rozhodnúť, že v danom akademickom roku sa 

nebudú na študijné programy určené rozhodnutím prijímať 

študenti formou prestupu.  



Kritériá pre 

prijatie  

Všeobecné 

podmienky  

prijatia  

Bez prijímacej skúšky.  

  

Podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo v 

študijnom odbore právo je skončenie stredoškolského štúdia 

ukončeného maturitnou skúškou.  

  

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v 

študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského 

štúdia  v študijnom odbore právo.  

  
Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je úspešné 

absolvovanie II. stupňa študijného programu právo alebo 

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

  

Vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej i v 

externej forme štúdia prijatie študenta na štúdium na UK, PraF 

formou prestupu z inej vysokej školy je toto možné najskôr po 

ukončení 1. roku štúdia na inej vysokej škole v študijnom odbore 

právo, v študijnom programe právo a po splnení podmienok 

štandardnej záťaže študenta za príslušný akademický rok 

stanovenej fakultou, z ktorej uchádzač prestupuje, čo uchádzač 

doloží potvrdením fakulty, z ktorej prestupuje.  

 

 
Termín 

prijímacieho 

konania:  

Bez prijímacej skúšky.  

  

 Hodnotenie 

prijímacieho 

konania:  

Bez prijímacej skúšky.  

  

Obsah prijímacej 

skúšky:  

Bez prijímacej skúšky.  

  

 Termín 

prijímacej 

skúšky:  

Bez prijímacej skúšky.  

  

 Forma  

prijímacej 

skúšky:    

Bez prijímacej skúšky.  

  



 Kritériá 

hodnotenia:  

O prijatí rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na   kapacitné 

možnosti  UK PraF. Prijímanie na štúdium formou prestupu z inej 

vysokej školy sa realizuje len vo výnimočných vážnych 

odôvodnených prípadoch  

Poznámka:    

  

Prihláška  

Termín podania 

prihlášky  

do 30.6. 2019.   

Podanie prihlášky  Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium  

(www.flaw.uniba.sk). Túto si vytlačí a zašle spolu s 

požadovanými prílohami na adresu fakulty. Prihláška na 

štúdium na UK  

v Bratislave, Právnickú fakultu (ďalej len „PraF UK“) s 

požadovanými prílohami, sa podáva samostatne na dennú a 

samostatne na externú formu štúdia..  

 

 Prílohy prihlášky  K prihláške na štúdium formou prestupu z inej vysokej školy 

priloží uchádzač o prijatie na štúdium:  

- -    overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,  

- výpis výsledkov štúdia na vysokej škole, z ktorej hodlá 

prestúpiť,   

- informačné listy predmetov, ktoré ukončil skúškou,  - 

 potvrdenie o návšteve školy,  

- súhlas dekana fakulty, ktorú študent navštevuje, s 

prestupom na UK v Bratislave, PraF.  

- životopis (podpísaný),  

- doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie. - 
Uchádzači o štúdium,  ktorí študovali na zahraničnej 

strednej/vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 

rovnocennosti dokladu o vzdelaní.   

 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 príjemcu: Právnická fakulta 

UK, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 313, 810 00 

Bratislava 1.   

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302  

Banka: Štátna pokladnica,  

variabilný symbol: 104 001 0063.  V 

správe pre prijímateľa uveďte  

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“.  

Termín úhrady  zároveň s prihláškou  

Vrátenie 

poplatku:  

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia.  

  

Poznámka  Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. 

stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie o bezhotovostnom 

prevode.  

Ďalšie údaje  

Poplatok za 

štúdium:  
  
Predpokladaná výška školného:  

780 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-ročného 

štúdia.  

  
Magisterský študijný program: externá forma: 1030 € na 

akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia.  

  

  Doktorandský študijný program: 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@flaw.uniba.sk  

 Kontakty:  telefón študijné oddelenie 02/59244 107, 199, 311, 306, 169, 189, 
500, 501  

Web: www.flaw.uniba.sk   

http://www.flaw.uniba.sk/
http://www.flaw.uniba.sk/


Ďalšie poznámky:  

---  

  


