
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, Právnická 
fakulta 

2. Akademický 
rok 

2022/2023 

3. Študijný 
program 

Právo 
(kód mPRV17 a mPRVx17) 

4. Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

5. Stupeň Magisterský 

6. Forma štúdia denná/externá 

7. Jazyk štúdia slovenský 

8. Predpokladaný 
počet prijatých 

300 (denná forma štúdia); 150 (externá forma štúdia) 

B.  
Kritériá pre 
prijatie 

1. Ďalšie 
podmienky 
prijatia 

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského  študijného 
programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo 
 absolvovanie magisterského  študijného programu v odbore právo 
v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo 
absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského  študijného 
programu v  odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike 
alebo Českej republike na základe rozhodnutia o rovnocennosti 
dokladov a 
 
b) interdisciplinárne znalosti z teórie práva a z teoretických 
súvislostí vybraných právnych odvetví právneho poriadku 
Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na správne právo, ďalej 
tiež na občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, trestné 
právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia; a 
 

c) teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti  
i) občianskeho práva,  
ii) správneho práva,  
iii) finančného práva,  
iv) trestného práva,  
v) pracovného práva a  
vi) práva sociálneho zabezpečenia 
  

2. Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2022 

 



3. Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

Podmienky prijatia podľa bodu B.1.b) uchádzač preukazuje: 
a) absolvovaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom 

programe v plnom rozsahu znalostí a zručností podľa 
bodu B.8.A) 

b) vykonaním prijímacej skúšky v rozsahu znalostí a zručností 
podľa bodu B.8.A) 

Podmienky prijatia podľa bodu B.1.c) uchádzač preukazuje vo 
vzťahu jednotlivým  oblastiam podľa bodov B.1.c.i) až B.1.c.vi) 

a) absolvovaním jedného alebo viacerých predmetov v 
bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe z 
jednotlivých oblastí, ktorých obsahom bolo v plnom 
rozsahu dosiahnutie znalostí a zručností vymedzených v 
bode B.8.B) až B.8.G) 

b) vykonaním prijímacej skúšky v rozsahu znalostí a zručností 
podľa vymedzených v bode B.8.B) až B.8.G), pričom z 
každej oblasti sa vykonáva samostatná prijímacia skúška 

 

4. Obsah 
prijímacej skúšky: 

Obsahom prijímacej skúšky sú znalosti a zručnosti podľa bodu B.8 

 

5. Termín 
prijímacej skúšky: 

August-september 2022 

 

6. Forma 
prijímacej skúšky:   

Ústna skúška. 
Pri prijímacej skúške, ktorou sa preukazuje splnenie podmienok 

podľa bodu B.1.b) uchádzač nemôže používať nekomentované 
predpisy a je skúšaný z teoretických znalosti v stanovenom 
rozsahu. 
prijímacej skúške, ktorou sa preukazuje splnenie podmienok podľa 
bodu B.1.c) uchádzač môže používať nekomentované predpisy a je 
skúšaný z riešenia praktických zadaní a teoretických znalosti 
v stanovenom rozsahu. 

7. Kritériá 
hodnotenia: 

Uchádzača možno prijať, ak splnil základné podmienky 

prijatia na štúdium a ďalšie podmienky prijatia na 

štúdium podľa bodu B.1.a), B.1.b) a B.1.c.i) až B.1.c.vi). 

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

podľa  bodu  B.1.b) a B.1.c.i) až B.1.c.vi) prijímacou 

skúškou, uchádzač musí byť z každej oblasti prijímacej 

skúšky hodnotený ako „vyhovel“, t.j. musí preukázať 

schopnosti a zručnosti aspoň na úrovni 61 %.  

8. Poznámka: Rozsah požadovaných znalostí a zručností: 
A) interdisciplinárne znalosti z teórie práva a z teoretických 
súvislostí vybraných právnych odvetví právneho poriadku 
Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na správne právo, ďalej 
tiež na občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, trestné 

právo, finančné právo, právo sociálneho zabezpečenia [B.1.b)]:_ 
1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva. 2. Verejná 
správa a iné organizačné súčasti verejnomocenských 
mechanizmov. 3. Postavenie správneho práva v systéme právneho 
poriadku SR, pramene práva a právne normy. Správne právo, teória 
správneho práva a všeobecná teória práva. 4. Subjekty práva a 
subjekty správneho práva, právne vzťahy a administratívnoprávne 



vzťahy, prvky právnych vzťahov. 5. Organizácia verejnej správy v 
Slovenskej republike v rámci organizačného mechanizmu verejných 
mocí v Slovenskej republike. 6. Kontrola verejnej správy. Metódy a 
formy činnosti verejnej správy. Normatívne právne akty a 
právotvorba v Slovenskej republike. Individuálne právne akty. 7. 
Zodpovednosť za protiprávne konanie 8. Vymožiteľnosť práva vo 
verejnej správe a v súkromnoprávnych vzťahoch. Právo na dobrú 
správu. 9. Rozhodovacie procesy vo verejnej správe a v iných 
organizačných mechanizmoch verejnej moci. Pôsobnosť správneho 
poriadku a iných procesných predpisov v právnom poriadku SR. 
Zásady správneho konania a ich komparácia so zásadami iných 
aplikačných procesov v právnom poriadku SR. Príslušnosť v 
správnom konaní, účastníci správneho konania. Komparácia a 
súvislosti procesných inštitútov správneho konania, občianskeho 
súdneho konania, trestného konania a konania pred ÚS SR. 10. 
Priebeh správneho konania. Rozhodnutie. Priebeh konaní a 
rozhodnutia v občianskom súdnom konaní, trestnom konaní a 
konaní pred ÚS SR v komparácii a súvislostiach s obdobnými 
inštitútmi v správnom práve. 11. Opravné prostriedky v správnom 
konaní a v iných aplikačných procesoch v právnom poriadku SR. 
Správne súdnictvo a jeho súvzťažnosti s ústavným súdnictvom. 12. 
Výkon rozhodnutia v správnom konaní a v iných aplikačných 
procesoch v právnom poriadku SR. 13. Základné inštitúty 
súkromného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky. 14. 
Právo sociálneho zabezpečenia a jeho súvislosti so správnym 
právom. 
B) Občianske právo [B.1.c.i)] 
- problematika občianskoprávnych vzťahov a jeho prvkov, právnych 
skutočností s dôrazom na právne úkony a následky vadnosti 
právnych úkonov, premlčania a preklúzie, pričom je schopný 
interpretovať a aplikovať príslušné právne normy občianskeho 
zákonníka a pracovať s relevantnou judikatúrou.  
- problematika vecných práv a zodpovednosti za škodu a za 
bezdôvodné obohatenie, právne normy upravujúce vlastnícke 
právo, držbu, vecné práva k cudzej veci a dedičské právo. 
- právnou úprava záväzkového práva, právne normy všeobecnej 
úpravy záväzkovoprávnych vzťahov, ako aj jednotlivých 
pomenovaných zmluvných typov obsiahnutých v občianskom 
zákonníku, teoretické vedomosti s aplikačná prax v oblasti 
záväzkových vzťahov a ich zabezpečenia. 

- základné teoretické inštitúty občianskeho procesného práva,  
prvostupňové konanie pred súdom, otázky týkajúce sa osobitných 
konaní, opravných konaní, vykonávacieho konania 

C) Správne právo [B.1.c.ii)] 
- správne právo hmotné: 1. Pojmové vymedzenie verejnej správy a 
jej charakteristické črty, verejná moc a verejná správa, štátna moc, 
základné pojmy a charakteristika; 2. Organizácia verejnej správy, 
verejná správa vo funkčnom ponímaní, verejné služby, právo na 
dobrú správu, základný pojem a charakteristika; 3. Správne právo 
ako jedno z odvetví právneho poriadku a pramene správneho práva, 
pojem a predmet správneho práva, systém správneho práva, 
charakteristika a jeho postavenie v právnom poriadku, pramene 
správneho práva, právny poriadok SR a záväzné akty EÚ, 
rozhodnutia súdov SR, Európskej únie a Európskeho súdu pre 
ľudské práva; 4. Normy správneho práva, administratívnoprávne 
vzťahy; 5. Organizácia štátnej správy a samosprávy v Slovenskej 



republike; 6. Územné a správne usporiadanie, organizácia štátnej 
správy, druhy orgánov štátnej správy, vykonávatelia štátnej správy; 
7. Organizácia samosprávy, charakteristika, Európsky štandard 
územnej samosprávy, samospráva na úrovni obcí a VÚC a záujmová 
samospráva; 8. Metódy činnosti verejnej správy, formy činnosti 
verejnej správy; 9. Kontrola vo verejnej správe, pojem, 
charakteristika, druhy kontroly, postup vo vykonávaní kontroly vo 
verejnej správe, kontrola vykonávaná vládou a orgánmi štátnej 
správy, kontrola vykonávaná v rámci územnej samosprávy a štátny 
dozor nad územnou samosprávou; 10. Vonkajšia kontrola verejnej 
správy, správny dozor; 11. Právna zodpovednosť, charakteristické 
črty a druhy, subjektívna a objektívna zodpovednosť, zodpovednosť 
spravovaných subjektov, správny delikt, pojem, všeobecné 
pojmové znaky, druhy, Európske správne právo trestné; 12. 
Charakteristika a druhy zodpovednosti spravujúcich subjektov, 
pojem, súčasná právna úprava; 13. Vymožiteľnosť práva vo verejnej 
správe, vymožiteľnosť práva a právny štát, nečinnosť vo verejnej 
správe, a kompetencia orgánov vo verejnej správy, príčiny 
nečinnosti orgánov verejnej správy a opatrenia proti nečinnosti, 
verejná správa ako predmet vedeckého skúmania; 14. Európske 
správne právo, pojem a charakteristika, pramene európskeho 
správneho práva, Európsky správny priestor v kontexte európskeho 
správneho práva, Európska komisia, princíp subsidiarity a 
proporcionality, Európsky systém správneho súdnictva 
- správne právo procesné: 1. Rozhodovacie procesy vo verejnej 
správe 2. Právo na dobrú správu a právo na spravodlivý proces 3. 
Zásady správneho konania 4. Subjekty správneho konania 5. 
Začatie správneho konania 6. Priebeh správneho konania (podanie, 
zápisnica, doručovanie, lehoty) 7. Dokazovanie v správnom konaní 
8. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania 9. 
Rozhodnutie v správnom konaní 10. Riadne opravné prostriedky 11. 
Mimoriadne opravné prostriedky 12. Výkon rozhodnutia 13. 
Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdov 14. Súdna 
kontrola nečinnosti a nezákonného zásahu 

D) Finančné právo [B.1.c.iii)] 
- Rozpočtové a fiškálne právo:1. Pojem, systém a pramene 
finančného práva, finančnoprávne vzťahy (komplexný pohľad na 
finančné právo, vzťah k iným právnym odvetviam a jeho praktická 
realizácia v kontexte aktuálnych tém a dynamického 
ekonomického vývoja) 2. Subjekty finančného práva 3. Finančná 
kontrola v SR 4. Finančná kontrola v podmienkach EÚ 5. Pojem a 
predmet rozpočtového práva; Rozpočtová sústava; Rozpočtové 
zásady; Rozpočtová klasifikácia 6. Štátny rozpočet; Ďalšie súčasti 
rozpočtovej sústavy verejnej správy 7. Fiškálna decentralizácia; 
Rozpočet územnej samosprávy 8. Rozpočtovoprávne vzťahy v 
rámci EÚ; Všeobecný rozpočet Európskej únie; Fondové 
hospodárenie EÚ 9. Fiškálna koordinácia v EÚ, Rozpočtová 
zodpovednosť, Európske stabilizačné mechanizmy 10. Menové 
právo s nevyhnutným prepojením na právo EÚ, 11. Realizácia 
menovej politiky a peňažného obehu 12. Devízové právo 13. Colné 
právo 
Daňové a poplatkové právo:1. Teoretické otázky daňového práva 2. 
Daň z príjmu fyzických osôb – subjekt dane, predmet dane 3. Daň z 
príjmu fyzických osôb – základ dane, sadzba dane 4. Daň z príjmu 
fyzických osôb –, oslobodenie od dane, nezdaniteľné časti 5. Daň z 
príjmu právnických osôb – subjekt dane, predmet dane 6. Daň z 



príjmu právnických osôb – základ dane, sadzba dane, oslobodenie 
od dane 7. Daňové výdavky, daň vyberaná zrážkou, daňové odpisy 
8. Miestne dane, Daň z motorových vozidiel 9. Daň z pridanej 
hodnoty – zdaniteľná osoba, registračná povinnosť 10. Daň z 
pridanej hodnoty – zdaniteľné obchody, miesto zdaniteľného 
obchodu, osoby povinné platiť daň správcovi dane. 11. Daň z 
pridanej hodnoty – základ dane a sadzba dane, oslobodenie od 
dane, ručenie za daň, odpočítanie dane, vrátenie dane. 12. 
Selektívne spotrebné dane 13. Harmonizácie daní v rámci EÚ a 
problematika medzinárodného zdanenia 14. Poplatkové právo 
E) Trestné právo [B.1.c.iv)] 
Všeobecná časť – trestné právo hmotné: 1. Pojem trestné právo, 
pramene trestného práva, výklad trestného práva a analógia v 
trestnom práve 2. Pojem trestný čin, skutková podstata trestného 
činu 3. Objekt a subjekt skutkovej podstaty trestného činu 4. 
Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 5. 
Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 6. Trestná 
súčinnosť 7. Vývinové štádiá trestného činu 8. Okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť trestného činu 9. Súbeh trestných činov, trestné činy 
pokračovacie, hromadné a trváce 10. Sankcie v trestnom práve. 
Trest odňatia slobody 11. Sankcie v trestnom práve – alternatívne 
tresty a ochranné opatrenia 12. Trestanie mladistvých, 13. 
Simulácia výmery trestu 14. Úvod do kriminológie 15. Úvod do 
kriminalistiky 
Osobitná časť – trestné právo hmotné: Trestné činy proti životu a 
zdraviu, Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnost, Trestné 
činy proti rodine a mládeži,  Trestné činy hospodárske,  Trestné činy 
všeobecne nebezpečné, Trestné činy proti životnému prostrediu, 
Trestné činy proti republike. Trestné činy proti poriadku vo 
verejných veciach, Trestné činy proti iným právam a slobodám, 
Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v 
ozbrojených silách a proti obrane vlasti, trestné činy vojenské. 
Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, 
extrémizmu a trestné činy vojnové 
Trestné právo procesné: 1. Pojem, predmet a pramene trestného 
práva procesného, systematika Trestného poriadku 2. Pojem 
trestné konanie, typy a systémy trestného konania 3. Zásady 
trestného konania 4. Obvinený a obhajca ako subjekty trestného 
konania 5. Orgány činné v trestnom konaní 6. Súd ako subjekt 
trestného konania 7. Poškodený ako subjekt trestného konania 8. 
Procesné úkony 9. Zaistenie osôb 10. Zaistenie vecí, 
zabezpečovanie informácii pre účely trestného konania 11. 
Dokazovanie v trestnom konaní - výsluch obvineného 12. 
Dokazovanie v trestnom konaní - ostatné dôkazné prostriedky 13. 
Rozhodnutia v trestnom konaní, 14. Postup pred začatím trestného 
stíhania, 15. Prípravné konanie ako štádium trestného konania 16. 
Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie 17. Rozhodnutia v 
prípravnom konaní s dôrazom na podanie obžaloby, 18. 
Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby, 19. Začiatok a 
príprava hlavného pojednávania, 20. Rozhodnutia na hlavnom 
pojednávaní, 21. Riadne opravné prostriedky v trestnom konaní, 22. 
Mimoriadne opravné prostriedky v trestnom konaní, 23. 
Vykonávacie konanie s dôrazom na výkon trestu odňatia slobody, 
24. Osobitné spôsoby konania, 25. Právny styk s cudzinou, 
F) Pracovné právo [B.1.c.v)] 



- Všeobecná časť: 1. historický vývoj pracovného práva 2. Pojem, 
predmet, funkcie a systém pracovného práva 3. Pramene 
pracovného práva 4. Základné zásady pracovného práva (pojem, 
druhy a ich charakteristika) 5. Pôsobnosť pracovného práva a 
pôsobnosť Zákonníka práce 6. Pojem a predmet právnych vzťahov 
pri výkone závislej práce 7. Členenie, obsah a charakteristické znaky 
právnych vzťahov pri výkone závislej práce 8. Pracovnoprávne 
skutočnosti (pojem, druhy a ich charakteristika) 9. Pracovnoprávna 
subjektivita 10. Zabezpečenie práv a povinností z 
pracovnoprávnych vzťahov 11. Vznik a zmena právnych vzťahov pri 
výkone závislej práce 12. Zánik právnych vzťahov pri výkone závislej 
práce 13. Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 14. Právne 
vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti 
- Osobitná časť: 1. Pracovný pomer (pojem, predmet, obsah, druhy) 
2. Predzmluvné vzťahy, založenie a vznik pracovného pomeru 3. 
Zmena pracovného pomeru 4. Skončenie pracovného pomeru 5. 
Pracovný čas, dovolenka a doby odpočinku 6. Odmeňovanie 
zamestnancov 7. Prekážky v práci 8. Ochrana práce 9. Sociálna 
politika zamestnávateľa 10. Zodpovednosť zamestnanca za škodu 
11. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 12. Dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru 13. Kolektívne 
pracovnoprávne vzťahy 14. Kolektívne vyjednávanie 
- pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe 
G) Právo sociálneho zabezpečenia [B.1.c.vi)] 
1. Historický vývoj sociálnej politiky a jej jadra – práva sociálneho 
zabezpečenia. Pojem, charakteristika, modely, nástroje, princípy a 
funkcie sociálnej politiky. Hospodárske a sociálne práva občanov, 
medzinárodné právo sociálneho zabezpečenia. 2. Pojem, predmet 
a pramene práva sociálneho zabezpečenia. Princípy, zásady, 
funkcie, vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce úroveň 
sociálneho zabezpečenia a systémy práva sociálneho 
zabezpečenia. 3. Právne vzťahy sociálneho zabezpečenia (subjekty, 
obsah, druhy). 4. Vznik, zmena a zánik právnych vzťahov sociálneho 
zabezpečenia. 5. Právne vzťahy zdravotného poistenia - 
charakteristika, osobný rozsah, subjekty platiace poistné na 
zdravotné poistenie. 6. Vznik, trvanie a zánik zdravotného 
poistenia, platenie poistného – percentuálna sadzba, vymeriavací 
základ, rozhodujúce obdobie, vylúčenie povinnosti platiť poistné, 
odvod, platenie a splatnosť poistného. 7. Právne vzťahy sociálneho 
poistenia - charakteristika, osobný rozsah, subjekty platiace poistné 
na sociálne poistenie. 8. Vznik, trvanie, prerušenie a zánik 
sociálneho poistenia, platenie poistného - percentuálna sadzba, 
vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie, vylúčenie povinnosti 
platiť poistné, odvod, platenie a splatnosť poistného. 9. Choroba a 
invalidita v práve sociálneho zabezpečenia. 10. Tehotenstvo, 
materstvo a rodičovstvo v práve sociálneho zabezpečenia. 11. 
Pracovný úraz a choroba z povolania v práve sociálneho 
zabezpečenia. 12. Staroba a smrť v práve sociálneho zabezpečenia. 
13. Štátna sociálna podpora (štátne sociálne dávky). 14. Sociálna 
pomoc (životné minimum, hmotná núdza, dávky a príspevky v 
hmotnej núdzi, nepriaznivá sociálna situácia – sociálne služby, 
kompenzácia dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia). 

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 termín podania prihlášky predĺžiť. 



2. Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium 

(e-prihlaska.uniba.sk). 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. 

V prihláške uchádzač vyznačí, či preukazuje splnenie 

podmienok podľa  bodu  B.1.b) a B.1.c.i) až B.1.c.vi) 

absolvovaním štátnej skúšky alebo predmetov 

v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu alebo či ich 

preukáže prostredníctvom prijímacej skúšky. 

 

3. Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 

a) overené fotokópie dokladov o absolvovaní 

štúdia (vysokoškolský diplom, dodatok 

k diplomu) v listinnej podobe alebo ich zaručené 

konverzie v elektronickej podobe, 

b) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na 

zahraničnej škole, predložia rozhodnutie 

o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, jeho 

overenú fotokópiu v listinnej podobe alebo ich 

zaručené konverzie v elektronickej podobe, 

c) dokumenty preukazujúce obsah absolvovaných 

predmetov, ak nimi uchádzač preukazuje 

splnenie podmienook na prijatie; obsah 

absolvovaných predmetov nie je potrebné 

preukazovať, ak bol predmet absovovaný na 

PraF UK 

 

Lekárske potvrdenie sa nevyžaduje 

 

U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského 

štúdia v danom akademickom roku na PraF UK, 

zabezpečí potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpisy 

výsledkov zo štúdia fakulta bezodplatne.  

 

Pokiaľ je platba poplatku za prijímacie konanie 

identifikovaná v súlade s bodom D.2, doklad o zaplatení 

poplatku nie je potrebné predkladať. 

4. Postup pri 
neúplnej 
prihláške: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná 

a poplatok sa nevracia. 

5. Poznámka ----  

D. 1. Výška poplatku 60 eur 

2. Spôsob úhrady Forma: bezhotovostne 
príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, 



Poplatok za 
prijímacie 
konanie 

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.  
Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302  
Banka: Štátna pokladnica,  
variabilný symbol: 104 001 0063 
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 ---- 

E. Ďalšie 
údaje 

1. Školné 
v externej forme: 

Predpokladaná výška školného v externej forme štúdia: 

1099 € 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: 

--- 

 
  



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, Právnická 
fakulta 

2. Akademický 
rok 

2022/2023 

3. Študijný 
program 

Právo 
(kód ENmPRV17) 

4. Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

5. Stupeň Magisterský 

6. Forma štúdia denná 

7. Jazyk štúdia anglický 

8. Predpokladaný 
počet prijatých 

100 (denná forma štúdia); 

 

B. 
Kritériá pre 
prijatie 

1. Ďalšie 
podmienky 
prijatia 

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského  

študijného programu v študijnom odbore právo 

v Slovenskej republike, alebo 

absolvovanie magisterského  študijného programu v 

odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej 

republike, alebo 

absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského  

študijného programu v  odbore právo v inom štáte ako v 

Slovenskej republike alebo Českej republike na základe 

rozhodnutia o rovnocennosti dokladov a 

  

b) základné znalosti v oblasti európskeho práva 

a medzinárodného práva 

 

c) jazykové schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku 

2. Termín 
prijímacieho 
konania: 

September 2022 

 

3. Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

50% hodnotenie prijímacej skúšky zo základov 

európskeho práva a medzinárodného práva 

50% hodnotenie jazykových schopností uchádzača  

4. Obsah 
prijímacej skúšky: 

a) Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej 

skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a 



medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v 

uvedenom rozsahu prebieha formou písomného 

vedomostného testu.  

b) 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. 

5. Termín 
prijímacej skúšky: 

September 2022 

6. Forma 
prijímacej skúšky:   

Písomný test 

7. Kritériá 
hodnotenia: 

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, 

z toho 150 bodov za písomný vedomostný test a 150 

bodov za jazykové schopnosti. 

8. Poznámka: --- 

C. 
Prihláška 

1.  Termín 
podania prihlášky 

Do 31.08.2022, dekan môže túto lehotu predĺžiť  

2. Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium 

(e-prihlaska.uniba.sk). Prílohy sa podávajú elektronicky, 

pokiaľ nie je stanovené inak. 

3. Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 

a) životopis (podpísaný), 

b) motivačný list v anglickom jazyku, 

c) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie 

konanie, 

d) overené fotokópie dokladov o absolvovaní (napr. 

vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu, 

vysvedčenie o štátnej skúške), 

e) 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) 

f) 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, 

g) výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni 

vysokoškolského štúdia. U študentov, ktorí 

ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia 

v danom akademickom roku na PraF UK, 

zabezpečí výpisy výsledkov zo štúdia fakulta 

bezodplatne. 

Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na 

štúdium sa nevyžaduje. 

4. Postup pri 
neúplnej 
prihláške: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná 

a poplatok sa nevracia. 

5. Poznámka ---  

D. 
Poplatok za 
prijímacie 
konanie 

1. Výška poplatku 70 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 0105 
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 Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte 

na 3. stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie 

o bezhotovostnom prevode. 

E. Ďalšie 
údaje 

1. Školné: Predpokladaná výška školného na akademický rok: 

3500 eur. 

2. Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 

tel. +421 2 9012 2006 

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.sk 



postihnutými 
študentmi: 

3. Kontakty: Telefón: 

Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného 

štúdia: +421 2 9012 9143 

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

Web: www.flaw.uniba.sk 

4. Ďalšie 
poznámky: 

--- 

  


