Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
a informácie podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave
(vnútorný predpis č. 4/2021)
A.
Študijný
program

B.
Kritériá pre
prijatie

1. Vysoká škola

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

2. Akademický rok

2022/2023

3. Študijný
program

Právo
(kód bPRV17 a bPRVx17)

4. Študijný odbor

30. právo [ex 3.4.1. právo]

5. Stupeň

Bakalársky

6. Forma štúdia

denná/externá

7. Jazyk štúdia

Slovenský

8. Predpokladaný
počet prijatých

400 (denná forma štúdia); 200 (externá forma štúdia)

1. Ďalšie
podmienky prijatia

Uchádzač má primeraný všeobecný prehľad v oblasti náuky
o spoločnosti, dejín a logického myslenia.

2. Termín
prijímacieho
konania:

Jún 2022

3. Hodnotenie
prijímacieho
konania:

1. Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie sa považuje za
preukázanie potrebnej minimálnej úrovne splnenia ďalších
podmienok prijatia podľa bodu B.1.(t.j. bez prijímacej skúšky).
2. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov
ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní
prijímacej skúšky, ktorá umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia
najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa bodu B.1.
Výber študentov je potom uskutočňovaný podľa nasledujúcich
kritérií:
a) výsledky zo strednej školy,
b) prijímacia skúška.

4. Obsah prijímacej
skúšky:

- predpoklady logického myslenia
- Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny a politický
prehľad v rozsahu učiva strednej školy

5. Termín prijímacej od 30. mája do 4. júna 2022 pre uchádzačov o štúdium v dennej
skúšky:
forme; 6. júna 2022 pre uchádzačov o štúdium v externej forme.
Dekan môže rozhodnúť o vypísaní náhradného termínu pre
podávanie prihlášok na štúdium a o stanovení náhradného termínu
pre konanie prijímacej skúšky.
6. Forma prijímacej
skúšky:

Písomná

7. Kritériá
hodnotenia:

V prípade realizácie prijímacej skúšky:
a) za výsledky zo strednej školy (t.j. vysvedčenia za posledné dva roky
štúdia) maximálne 4 % (100 bodov) a to: priemer všetkých známok
z maturitnej skúšky, okrem percentuálneho hodnotenia externej
a internej časti maturity. Maximálny počet bodov za každé

vysvedčenie s priemerom 1,00 je 50 bodov, pričom počet bodov sa
vypočíta podľa nasledujúcich vzorcov, po zaokrúhlení na celé body
nadol: pre priemer od 1,00 do 3,00: počet bodov = -20 x priemer+70;
pre priemer od 3,00 do 4,00: počet bodov = -10 x priemer+40;
b) písomné overovanie predpokladov logického myslenia a písomný
vedomostný test (Dejepis, Náuka o spoločnosti, všeobecný kultúrny
a politický prehľad) v rozsahu učiva strednej školy v nasledovnom
hodnotení:
1. maximálne 58 % (1450 bodov) za písomné overovanie
predpokladov logického myslenia.
2. maximálne 38 % (950 bodov) za písomný vedomostný test.

C.
Prihláška

8. Poznámka:

---

1. Termín podania
prihlášky

do 30. apríla 2022, dekan môže tento termín predĺžiť

2. Podanie
prihlášky

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (eprihlaska.uniba.sk). Prihláška na štúdium na Univerzitu Komenského
v Bratislave, Právnickú fakultu (ďalej len „PraF UK“) s požadovanými
prílohami, sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú
formu štúdia.
Dekan môže rozhodnúť o podávaní prihlášky výlučne v elektronickej
podobe.

3. Prílohy prihlášky

1. Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, alebo jeho
zaručená konverzia do elektronickej podoby (posledný deň
predloženia je deň prijímacej skúšky, v prípade nekonania prijímacej
skúšky, najneskôr do 10.6.2022, pokiaľ dekan neurčí neskorší dátum).
2. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole
– Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, (v prípade
vykonávania prijímacej skúšky aj prevod známok do slovenskej
klasifikačnej stupnice); fotokópia rozhodnutia listinnej podobe musí
byť úradne overená alebo je elektronicky zaslaná jeho elektronická
podoba, ak je rozhodnutie vydané v elektronickej podobe, alebo
zaručená konverzia rozhodnutia v listinnej podobe
3. Životopis.
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium sa
nevyžaduje.
Potvrdenie výsledkov zo strednej školy sa nevyžaduje.
Pokiaľ je platba poplatku za prijímacie konanie identifikovaná
v súlade s bodom D.2., doklad o zaplatení poplatku nie je potrebné
predkladať.

D.
Poplatok za
prijímacie
konanie

4. Postup pri
neúplnej prihláške:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa
nevracia.

5. Poznámka

Prihláška sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú
formu štúdia.

1. Výška poplatku

70 eur

2. Spôsob úhrady

Forma: bezhotovostne prevodom na účet
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 0003
špecifický symbol: 22xxxxx (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.
3. Termín úhrady

zároveň s prihláškou

4. Vrátenie
poplatku:

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok sa
nevracia.
V prípade neúčasti na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.
V prípade neprijatia na štúdium sa poplatok nevracia.

5. Poznámka

Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode.

E. Ďalšie údaje 1. Školné v externej Predpokladaná výška školného v externej forme štúdia:
forme:
899 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-ročného štúdia.
2. Koordinátor pre
prácu so zdravotne
postihnutými
študentmi:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel. +421 2 9012 2006
e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

3. Kontakty:

telefón študijné oddelenie:
+421 2 9012 9500, +421 2 9012 9311, +421 2 9012 2029,
+421 2 9012 2101, +421 2 9012 9199, +421 2 9012 2114
Web: www.flaw.uniba.sk

4. Ďalšie
poznámky:

---

