
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  Magisterský 

Forma štúdia denná 

Jazyk štúdia anglický 

Predpokladaný 

počet prijatých 

100 (denná forma štúdia); 

 

Kritériá pre 

prijatie 

Všeobecné 

podmienky 

prijatia 

 

 Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie 

prijímacieho konania.  

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v 

anglickom jazyku v študijnom odbore právo je ukončenie 1. 

stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo.  

 

Termín 

prijímacieho 

konania: 

September 2019 

 

Hodnotenie 

prijímacieho 

konania: 

 50% hodnotenie prijímacej skúšky  

50% hodnotenie jazykových schopností uchádzača  

 

Obsah prijímacej 

skúšky: 

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) 

pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného 

práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha 

formou písomného vedomostného testu. Jazykové schopnosti 

uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového 

certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho 

referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností 

uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými 

inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva 

SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii 

jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho 

jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu. 

 

 



Termín 

prijímacej 

skúšky: 

September 2019 

Forma 

prijímacej 

skúšky:   

Písomný test 

Kritériá 

hodnotenia: 

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, 

z toho 150 bodov za písomný vedomostný test a 150 bodov za 

jazykové schopnosti. 

Poznámka: Nevylučuje sa stanovenie odlišných podmienok pre 

uchádzačov alebo záujemcov z tretích štátov. Nevylučuje 

sa komplementárna realizácia ústnych pohovorov. 

Prihláška 

Termín podania 

prihlášky 

Do 31.08.2019, dekan môže túto lehotu predĺžiť  

Podanie 

prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium 

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

požadovanými prílohami na adresu fakulty.   

 

Dekan môže rozhodnúť o podávaní prihlášky výlučne 

v elektronickej podobe. 

Prílohy prihlášky K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 

- životopis (podpísaný), 

- motivačný list, 

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

- overené fotokópie dokladov o absolvovaní (napr. 

vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu, 

vysvedčenie o štátnej skúške), 

- fotokópiu dokladov, ktoré preukazujú znalosť 

anglického jazyka minimálne na úrovni B2 (napr. IELTS – 

min. 5.5, ESOL – min. FCE (Grade C), vysvedčenie 

o maturitnej skúške) 

- uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a 

slovenskí 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, tieto podmienky sa 

netýkajú občanov Českej republiky. 

- výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni 

vysokoškolského štúdia. U študentov, ktorí 

ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia v danom 

akademickom roku na PraFUK, zabezpečí výpisy 

výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne. 

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium 

sa nevyžaduje. 



Postup pri 

neúplnej 

prihláške: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

Poznámka ---  

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 0005.  

V správe pre prijímateľa uveďte 
„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 

poplatku: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa 

nevracia. 

V prípade neprijatia na štúdium 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: 

Predpokladaná výška školného: 

3500 eur. 

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: 

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného 

štúdia: 02/ 592 44 143 

e-mail: michaela.krescankova@flaw.uniba.sk 

Web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie 

poznámky: 

--- 
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