
 
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 

1. Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

2. Akademický rok 2022/2023 

3. Študijný program Kánonické právo (kód mKANP19 a mKANPx19) 

4. Študijný odbor 30. právo [ex 3.04.12. Kánonické právo] 

5. Stupeň magisterský 

6. Forma štúdia denná/externá 

7. Jazyk štúdia slovenský 

8. Predpokladaný 
počet prijatých 

20 (denná forma štúdia); 20 (externá forma štúdia) 

B. 
Kritériá pre 
prijatie 

1. Ďalšie podmienky 
prijatia 

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné 
absolvovanie akreditovaného bakalárskeho alebo spojeného 
bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom 
odbore právo alebo katolícka teológia, prípadne získané vzdelanie 
v oblasti katolíckej teológie,  práva alebo kanonického práva na 
zahraničnej vysokej škole, pričom podľa rozhodnutia o ekvivalencii 
toto štúdium zodpovedá prinajmenšom prvému stupňu 
vysokoškolského štúdia podľa predpisov Slovenskej republiky.  
 
Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací 
proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. 

2. Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2022 
 

3. Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

--- 
 

4. Obsah prijímacej 
skúšky: 

--- 
 

5. Termín prijímacej 
skúšky: 

--- 

6. Forma prijímacej 
skúšky:   

--- 

7. Kritériá 
hodnotenia: 

Uchádzača možno prijať, ak splnil základné podmienky prijatia na 
štúdium a ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa bodu B.1. 

8. Poznámka: --- 

C. 
Prihláška 

1.  Termín podania 
prihlášky 

Do 01.07.2022. V prípade účasti na opravných termínoch štátnej 
skúšky je možné prihlášku podať do 31.8.2022; dekan môže tento 
termín predĺžiť. 



2. Podanie prihlášky Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Túto si vytlačí a zašle spolu s požadovanými 
prílohami na adresu fakulty. Prihláška sa podáva samostatne na 
dennú a samostatne na externú formu štúdia. 
 
Dekan môže rozhodnúť o podávaní prihlášky výlučne 
v elektronickej podobe. 

3. Prílohy prihlášky K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 
• životopis, 
• motivačný list, 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
• overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia 

(vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu), 
• uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, 

predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu 
o vzdelaní, 

• výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského 
štúdia, 

• 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  

• lekárske potvrdenie sa nevyžaduje 
 
U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia 
v danom akademickom roku na PraF UK alebo RKCMBF UK, 
zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy výsledkov zo 
štúdia fakulta bezodplatne. Rovnako nie je potrebné predložiť 
životopis, ak bol predložený počas predchádzajúceho štúdia. 

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.  

D. 
Poplatok za 
prijímacie 
konanie 

1. Výška poplatku 60 eur 

2. 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 0111 
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 neprijatia na štúdium sa poplatok nevracia. 



5. Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

E. Ďalšie údaje 1. Školné v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného: 
externá forma: 1030 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 
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: Absolventi magisterského študijného programu v odbore 
Kánonické právo sa môžu uplatniť:  
a) pri výkone povolania sudcu alebo inej úradnej osoby pôsobiacej 
na cirkevnom súde;  
b) pri výkone cirkevných úradov;  
c) v činnosti cirkevných orgánov pôsobiacich na univerzálnej 
i partikulárnej úrovni;  
d) vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe, ako aj 
v územnej samospráve na úrovni štátnych orgánov, ktoré sa 
dostávajú do styku s orgánmi Cirkvi;  
e) v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických 
fakultách, teologických fakultách a vo výskumných ústavoch.  

  


