
Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Právo  
(kód bPRV17 a bPRVx17) 

Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo]  

Stupeň Bakalársky 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia Slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

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

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený 
podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, 
dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej 
skúšky. 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

Jún 2021 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

1. Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie. 
2. V prípade realizácie prijímacej skúšky: 

a) výsledky zo strednej školy, 
b) prijímacia skúška. 

Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

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

Termín 
prijímacej 
skúšky: 

od 31. mája do 5. júna 2021 pre uchádzačov o štúdium v 
dennej forme; 7. júna 2021 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. 

Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Písomná 

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. 

Poznámka: --- 

 Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

do 30. apríla 2021, dekan môže tento termín predĺžiť 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Prihláška sa podáva samostatne na 
dennú a samostatne na externú formu štúdia.  
 

Prílohy 
prihlášky 

1. Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia 
(posledný deň predloženia je deň prijímacej skúšky, 
v prípade nekonania prijímacej skúšky, najneskôr do 
11.6.2021, pokiaľ dekan neurčí neskorší dátum).  – listinná 
podoba 
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 musí byť úradne overená 
– listinná podoba 
3. Životopis – elektronická podoba ako príloha 
elektronickej prihlášky 
4. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie – 
elektronická podoba ako príloha elektronickej prihlášky.  
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium 
sa nevyžaduje. 

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 70 eur 

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: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

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. 

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Školné 
v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného v externej forme štúdia: 
899 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-
ročného štúdia. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 
 



Kritériá prijímacieho konania 

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Národohospodárska fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Ekonómia a právo 

Študijný odbor 8. ekonómia a manažment [ex 3.3.1. národné 
hospodárstvo]  
a 30. právo [ex 3.4.1. právo]  

Stupeň Bakalársky 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia Slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

80 pre denné štúdium a 50 pre externé štúdium 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie 
prijímacieho konania.  

Termín 
prijímacieho 
konania: 

jún 2021 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia; 
- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z 
dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa 
výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu 
učiva strednej školy. 

Termín 
prijímacej 
skúšky: 

jún 2021 

Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Písomný test 

Kritériá 
hodnotenia: 

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 400 bodov. 

Poznámka: Uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval prijímacie 
konanie, sa vydáva rozhodnutie o prijatí na štúdium 



podpísané dekanom NHF EUBA. Ak splní podmienky 
prijatia na štúdium spoločného študijného programu väčší 
počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí 
preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium.  
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva 
orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. dekanovi NHF EUBA. 
Pri vybavovaní žiadosti o preskúmanie rozhodnutia 
o výsledku prijímacieho konania sa postupuje podľa 
vnútorných predpisov EUBA za účasti dekanov obidvoch 
fakúlt, resp. rektorov obidvoch univerzít. 

Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

do 31. marca 2021, dekan môže tento termín predĺžiť 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium 
prostredníctvom Akademického informačného systému 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Prílohy 
prihlášky 

1. Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia 
(posledný deň predloženia je deň prijímacej skúšky).  
2. Uchádzači o štúdium,  ktorí študovali na zahraničnej 
strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 
rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie 
o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou 
školou a prevod známok do slovenskej klasifikačnej 
stupnice  
3. Doklad o zaplatení poplatku na účet NHF EUBA za 
prijímacie konanie 
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti uchádzača na štúdium 
sa nevyžaduje. 

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 Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na študijný 
program Ekonómia a právo sa uvádzajú tieto údaje: 
* názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v 
nasledujúcom tvare NHF EP EUBA 
* IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 
* variabilný symbol: 
-rodné číslo uchádzača (bez lomítka) 
-u uchádzačov bez rodného čísla dátum narodenia v tvare 
ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596) 
* špecifický symbol: 



-Národohospodárska fakulta – 1010013 
 
Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné 
identifikačné údaje: 
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 
Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ: 
SWIFT: SPSRSKBA 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 
 
Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín 
Banka príjemcu: 
STATNA POKLADNICA 
Radlinskeho 32 
810 05 Bratislava 
Slovakia 
BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX 
Sprostredkujúca banka príjemcu**: 
Vseobecna uverova banka, a.s. 
Mlynske Nivy 1 
829 90 Bratislava 
Slovakia 
BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka Originál podacieho lístka o zaplatení poplatku nalepte na 3. 
stranu prihlášky, alebo priložte potvrdenie 
o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Školné 
v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného: 
825 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky 4-
ročného štúdia. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

  



 
Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 
managementu 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Manažment a právo 
(kód ENbMP19) 

Študijný odbor 8. ekonómia a manažment [ex 3.3.15. manažment]  
a 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

Stupeň bakalársky 

Forma štúdia denná 

Jazyk štúdia anglický 

Predpokladaný 
počet prijatých 

100 (denná forma štúdia); 
 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Uchádzač o štúdium na spoločne poskytovanom študijnom 
programe Manažment a právo v študijných odboroch 
Manažment a právo na prvom stupni štúdia má ukončené 
úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. 
Má vedomosti zo stredoškolskej matematiky a základov 
spoločenskovedných disciplín na takej úrovni, že je 
schopný ďalej nadviazať na vedomosti zo strednej školy a 
absolvovať výučbu predmetov študijného programu. 
Ovláda anglický jazyk na takej úrovni, že okrem toho, že 
úspešne zloží prijímaciu skúšku z jazyka anglického, je 
schopný absolvovať výučbu predmetov v anglickom 
jazyku a získať z nich hodnotenie a kredity. 
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie 
prijímacieho konania.  

Termín 
prijímacieho 
konania: 

Jún a september 2021 
 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

Podmienkou na prijatie je dostatočná úroveň jazykových 
schopností uchádzača. 
V prípade, ak počet uchádzačov prekročí kapacitné 
možnosti fakúlt, o poradí prijatých uchádzačov sa rozhodne 
na základe hodnotenia jazykových schopností uchádzača 
a výsledkov uchádzača zo strednej školy z predmetu 
matematika, pričom uprednostnení budú uchádzači, ktorí 
vykonali maturitnú skúšku alebo jej ekvivalent 
z matematiky. 



Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

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: 

Jún a september 2021 
 

Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Písomný test 

Kritériá 
hodnotenia: 

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 150 bodov za 
jazykové schopnosti a 150 bodov za výsledky z 
matematiky. 

Poznámka: ---  

Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

Do 31.05.2021, dekani môžu túto lehotu predĺžiť alebo 
určiť druhé kolo s lehotou na podanie prihlášok do 
31.8.2021  

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium 
(www.flaw.uniba.sk, e-prihlaska.uniba.sk). Túto si vytlačí 
a zašle spolu s požadovanými prílohami na adresu 
Právnickej fakulty UK.   
 
Dekani môžu rozhodnúť o podávaní prihlášky výlučne 
v elektronickej podobe. 

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 
• životopis, 
• motivačný list v anglickom jazyku, 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
• overené fotokópie dokladov o absolvovaní 

stredoškolského štúdia s maturitou alebo 
ekvivalentnou skúškou, 

• 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 strednej 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. 

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 70 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 0110 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka --- 

Ďalšie údaje Školné: Predpokladaná výška školného na akademický rok: 
2990 eur. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

Kontakty: Telefón: 
Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného 
štúdia: +421 2 9012 9143 
e-mail: michaela.krescankova@flaw.uniba.sk 
Web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 



Kritériá prijímacieho konania 

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Právo 
(kód mPRV17 a mPRVx17) 

Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

Stupeň Magisterský 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

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

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Bez prijímacej skúšky. 
Podmienkou prijatia na magisterský študijný program 
právo v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa 
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo na 
Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe 
právo akreditovanom v roku 2017.  
Prihláška uchádzača nespĺňajúca túto podmienku bude 
posúdená ako prihláška na magisterský študijný program 
akreditovaný v roku 2015 (kód mPRV15 alebo mPRVx15). 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2021 
 

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 absolventa bakalárskeho  študijného programu 
právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný 
program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na 
kapacitné možnosti  PraF UK. 



Poznámka: --- 

Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

do 02.07.2021. V prípade účasti na opravných 
termínoch štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8. 
2021, dekan môže tento termín predĺžiť. 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Prihláška na štúdium sa podáva  
samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia. 
 

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 
a) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia 

(vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu) – 
listinná podoba,  

b) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – 
elektronická podoba ako príloha k elektronickej 
prihláške, 

c) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej 
škole, predložia rozhodnutie o uznaní 
rovnocennosti dokladu o vzdelaní – listinná podoba,  
  

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. Rovnako nie je potrebné 
predložiť životopis, ak bol predložený počas 
predchádzajúceho štúdia. 

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 0063 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka ---- 

Ďalšie údaje Školné 
v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného v externej forme štúdia: 
1099 € na akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 
  



Kritériá prijímacieho konania 

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Právo 
(kód mPRV15 a mPRVx15) 

Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

Stupeň Magisterský 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

50 (denná forma štúdia); 100 (externá forma štúdia) 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Bez prijímacej skúšky. 
Na študijný program nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý 
ukončil  1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom 
odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave 
v študijnom programe právo akreditovanom v roku 2017.  
Prihláška takéhoto uchádzača bude posúdená ako prihláška 
na magisterský študijný program akreditovaný v roku 2017 
(kód mPRV17 alebo mPRVx17). 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2021 
 

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 absolventa bakalárskeho  študijného programu 
právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný 
program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na 
kapacitné možnosti  UK PraF. 

Poznámka: --- 



Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

do 02.07. 2021. V prípade účasti na opravných termínoch 
štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8. 2021. 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Prihláška na štúdium sa podáva  
samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia. 
 

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 
d) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia 

(vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu) – 
listinná podoba,  

e) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie – 
elektronická podoba ako príloha k elektronickej 
prihláške, 

f) uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej 
škole, predložia rozhodnutie o uznaní 
rovnocennosti dokladu o vzdelaní – listinná podoba,  
  

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. Rovnako nie je potrebné 
predložiť životopis, ak bol predložený počas 
predchádzajúceho štúdia. 

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 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 



Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka --- 

Ďalšie údaje Školné 
v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného: 
externá forma: 1099 € na akademický rok počas štandardnej 
dĺžky štúdia. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 
 

  



Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Právo 
(kód ENmPRV17) 

Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] 

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 2021 
 

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 2021 



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 31.08.2021, dekan môže túto lehotu predĺžiť  

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.   

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. 

Postup pri 
neúplnej 
prihláške: 

Nekompletná prihláška nebude vyhodnocovaná a poplatok 
sa nevracia. 

Poznámka ---  

Výška poplatku 70 eur 



Poplatok za 
prijímacie 
konanie 

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: 20xxxxx (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. 

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 Školné:  Predpokladaná výška školného na akademický rok: 
3500 eur. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

Kontakty: Telefón: 
Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného 
štúdia: +421 2 9012 9143 
e-mail: michaela.krescankova@flaw.uniba.sk 
Web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

  



Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Národohospodárska fakulta 

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Právo a ekonómia  
(kód mPEK17) 

Študijný odbor 30. právo [ex 3.4.1. právo] a 8. ekonómia a manažment 
[ex 3.3.1. národné hospodárstvo]  

Stupeň Magisterský 

Forma štúdia denná 

Jazyk štúdia slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

80 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Bez prijímacej skúšky. 
Podmienkou prijatia na magisterský študijný program 
právo a ekonómia je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského 
štúdia v študijnom odbore právo. 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2021 
 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

Prihlásení uchádzači budú až do naplnenia kapacitných 
možnosti prijímaní v nasledujúcich skupinách: 
1. Absolventi bakalárskeho študijného programu 

"ekonómia a právo" 
2. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a 

študijného programu "národné hospodárstvo" 
3. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a 

akéhokoľvek študijného programu ekonomického 
zamerania 

4. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo"     
 
V prípade prekročenia kapacitných možností bude poradie 
uchádzačov zostavené na základe výsledkov štúdia v 
bakalárskych študijných  programoch.  

Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

Bez prijímacej skúšky. 
 

Termín 
prijímacej 
skúšky: 

Bez prijímacej skúšky. 
 



Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Bez prijímacej skúšky. 
 

Kritériá 
hodnotenia: 

O prijatí absolventa bakalárskeho študijného programu 
právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný 
program Právo a ekonómia rozhoduje dekan fakulty 
s prihliadnutím na kapacitné možnosti PraF UK a NHF 
EUBA. 
Pokiaľ kapacitné možnosti neumožňujú prijatie všetkých 
uchádzačov v danej skupine, rozhoduje sa o prijatí 
uchádzačov podľa poradia zostaveného na základe 
výsledkov štúdia v bakalárskych študijných programoch, 
ktorých absolvovanie je podmienkou prijatia (súčet 
vážených aritmetických priemerov).  

Poznámka: Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania vydáva 
dekan PraF UK. Uchádzač môže podať žiadosť 
o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho 
konania. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie 
vydal, t.j. dekanovi  PraF UK. Pri vybavovaní žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho 
konania sa postupuje podľa vnútorných predpisov UK za 
účasti dekanov obidvoch fakúlt, resp. rektorov obidvoch 
univerzít. 

Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

31.08.2021, dekan môže tento termín predĺžiť 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk).  

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške na štúdium priloží žiadateľ: 
- životopis (elektronicky ako prílohu elektronickej 

prihlášky) 
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 

(elektronicky ako prílohu elektronickej prihlášky), 
- overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia  

(vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu)  
- v listinnej forme, 

- Uchádzači o štúdium,  ktorí študovali na zahraničnej 
strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní 
rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie 
o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného 
zahraničnou školou - v listinnej forme.  

Výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni vysokoškolského 
štúdia. U študentov, ktorí ukončili 1. stupeň 
vysokoškolského štúdia v danom akademickom roku na 
PraF UK (vrátane spoločného študijného programu 



Ekonómia a právo), zabezpečí výpisy výsledkov zo štúdia 
fakulta bezodplatne. 
Lekárske potvrdenie 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 0093 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Poplatok za 
štúdium: 

--- 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 
 
  



 
Kritériá prijímacieho konania  

Študijný 
program 

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

Akademický 
rok 

2021/2022 

Študijný 
program 

Kánonické právo (kód mKANP19 a mKANPx19) 

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

Stupeň magisterský 

Forma štúdia denná/externá 

Jazyk štúdia slovenský 

Predpokladaný 
počet prijatých 

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

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Bez prijímacej skúšky. 
Základnou 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. 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

August-september 2021 
 

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 absolventa bakalárskeho  študijného programu 
právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný 
program kánonické právo rozhoduje dekan PraF UK 
s prihliadnutím na  kapacitné možnosti  PraF UK a 
RKCMBF UK. 

Poznámka: --- 

Prihláška Termín 
podania 
prihlášky 

Do 02.07.2021. V prípade účasti na opravných termínoch 
štátnej skúšky je možné prihlášku podať do 31.8.2021; 
dekan môže tento termín predĺžiť. 

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. 

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. 

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 0111 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 

Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 

Ďalšie údaje Školné 
v externej 
forme: 

Predpokladaná výška školného: 
externá forma: 1030 € na akademický rok počas štandardnej 
dĺžky štúdia. 

Koordinátor 
pre prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

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  

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.  

  



Kritériá prijímacieho konania  
Študijný 
program 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
Akademický rok 2021/2022 
Študijný 
program 

teória a dejiny štátu a práva (kód dTDSP15/dTDSPx15) 
ústavné právo (kód dUSP17/dUSPx19) 
správne právo (kód dSRP15/ dSRPx15) 
pracovné právo (kód dPRP18/dPRPx18) 
trestné právo (kód dTRP17/dTRPx17) 
medzinárodné právo (kód dMEP17/dMEPx17) 
právo Európskej únie (kód dPEU19/dPEUx19) 
rímske právo (kód dRIMP19/dRIMPx19) 
obchodné a finančné právo (kód dOFP15/ dOFPx15) 
občianske právo (kód dOBP15/ dOBPx15) 

Študijný odbor 30. právo 
[ex 3.04.02 teória a dejiny štátu a práva 
ex 3.04.03 ústavné právo 
ex 3.04.04 správne právo 
ex 3.04.06 pracovné právo 
ex 3.04.07 trestné právo 
ex 3.04.08 medzinárodné právo 
ex 3.04.09 rímske právo 
ex 3.04.10 obchodné a finančné právo 
ex 3.04.11 občianske právo] 

Stupeň tretí 
Forma štúdia denná/externá 
Jazyk štúdia Slovenský/ 

Anglický (okrem študijného programu občianske právo) 
Predpokladaný 
počet prijatých 

10 spoločne pre všetky študijné programy pre denné štúdium, 
najviac 2 pre denné štúdium v jednom študijnom programe; 
5 pre externé štúdium v jednotlivých študijných programoch 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je  
(1) úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu 
v odbore právo alebo spojeného študijného programu I. a II. 
stupňa v odbore právo a  
(2) absolvovanie prijímacieho konania.  

Termín 
prijímacieho 
konania: 

16.06.2021 – 17.7. 2021 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného 
odboru právo. 

Termín 
prijímacej 
skúšky: 

Jún/júl  2021 



Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Ústna 

Kritériá 
hodnotenia: 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších 
kandidátov na základe 

• študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. 
a Mgr.) 

• znalostí cudzích jazykov 
• účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít  
• kapacitných možností školiteľov a fakulty 
• kvality projektu dizertačnej práce 
• výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na 

prijímacej skúške 
Poznámka: --- 

Prihláška Termín podania 
prihlášky 

do 15. júna 2021 
Dekan môže rozhodnúť o dodatočnom prijímacom konaní; 
termíny podania prihlášok a prijímacej skúšky oznámi v tomto 
rozhodnutí. 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Vytlačenú prihlášku zašle spolu 
s požadovanými prílohami na adresu PraF UK, Oddelenie vedy 
a doktorandského štúdia. 

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške uchádzač priloží:  
a. životopis, 
b. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; 

uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na PraF UK a hlási 
sa na doktorandské štúdium na PraF UK, predloží kópie 
dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k 
nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného 
študijného oddelenia,  

c. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis 
výsledkov inej odbornej a vedeckej činnosti, príp. 
posudky týchto prác a činností, 

d. doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, 
e. 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,  

f. rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 
až 5 strán.  

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 70 eur 
Spôsob úhrady Forma: bezhotovostne 

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302  
príslušný VS: 104 001 0062 



Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 
Bratislava, Slovakia  
BIC/Swift: SPSRSKBAXXX 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 
Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 
Ďalšie údaje Školné: Predpokladaná výška školného: 

externá forma: 1599 € na akademický rok počas štandardnej 
dĺžky štúdia, 2925 € na akademický rok v prípade štúdia 
v anglickom jazyku. 

Koordinátor 
pre prácu 
so zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

Kontakty: Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 
tel.:  +421 2 9012 9418 
e-mail: PhD.PraFUK@flaw.uniba.sk 
web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie 
poznámky: 

--- 

 
  



Kritériá prijímacieho konania  
Študijný 
program 

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

Akademický rok 2021/2022 
Študijný 
program 

Kánonické právo (kód dKANP19/dKANPx19) 

Študijný odbor 20. právo [ex 3.04.12 kánonické právo] 
Stupeň tretí 
Forma štúdia denná/externá 
Jazyk štúdia Slovenský/Anglický 
Predpokladaný 
počet prijatých 

2 pre denné štúdium a 5 pre externé štúdium 

Kritériá pre 
prijatie 

Všeobecné 
podmienky 
prijatia 

Podmienkou prijatia na štúdium je  
1)  úspešné absolvovanie akreditovaného magisterského 

študijného programu v študijnom odbore právo, 
katolícka teológia alebo kánonické právo a  

2) absolvovanie prijímacieho konania.  
 
Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že 
vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. 

Termín 
prijímacieho 
konania: 

16.06.2021 – 17.7. 2021 

Hodnotenie 
prijímacieho 
konania: 

100 % hodnotenie prijímacej skúšky 

Obsah 
prijímacej 
skúšky: 

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného 
odboru právo, alebo katolícka teológia alebo kánonické právo 
(uchádzač si zvoli predmet prijímacej skúšky). 

Termín 
prijímacej 
skúšky: 

Jún/júl  2021 

Forma 
prijímacej 
skúšky:   

Ústna 

Kritériá 
hodnotenia: 

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších 
kandidátov na základe 

• študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. 
a Mgr.) 

• znalostí cudzích jazykov 
• účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít  
• kapacitných možností školiteľov a fakulty 
• kvality projektu dizertačnej práce 
• výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na 

prijímacej skúške 
Poznámka: ---- 

Prihláška Termín podania 
prihlášky 

do 11. júna 2021 



Dekan môže rozhodnúť o dodatočnom prijímacom konaní; 
termíny podania prihlášok a prijímacej skúšky oznámi v tomto 
rozhodnutí. 

Podanie 
prihlášky 

Uchádzač si vyplní elektronickú prihlášku na štúdium (e-
prihlaska.uniba.sk). Vytlačenú prihlášku zašle spolu 
s požadovanými prílohami na adresu PraF UK, Oddelenie vedy 
a doktorandského štúdia. 

Prílohy 
prihlášky 

K prihláške uchádzač priloží:  
a) životopis, 
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; 

uchádzač, ktorý absolvoval štúdium na PraF UK a hlási 
sa na doktorandské štúdium na PraF UK, predloží kópie 
dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k 
nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného 
študijného oddelenia,  

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis 
výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. 
posudky týchto prác a činností, 

d) doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie, 
e) 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,  

f) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 
až 5 strán 

g) 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.  

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 70 eur 
 

Spôsob úhrady Forma: bezhotovostne 
číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302  
príslušný VS: 104 001 0112 
Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 
Bratislava, Slovakia  
BIC/Swift: SPSRSKBAXXX 
špecifický symbol: 20xxxxx (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. 

Termín úhrady zároveň s prihláškou 
Vrátenie 
poplatku: 

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

Poznámka Priložte potvrdenie o bezhotovostnom prevode. 
Ďalšie údaje Poplatok za 

štúdium: 
Predpokladaná výška školného: 
externá forma: 1500 € na akademický rok počas štandardnej 
dĺžky štúdia, 2430 € na akademický rok v prípade štúdia 
v anglickom jazyku. 

Koordinátor pre 
prácu so 
zdravotne 
postihnutými 
študentmi: 

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

Kontakty: Oddelenie vedy a doktorandského štúdia 
tel.:  +421 2 9012 9418 
e-mail: PhD.PraFUK@flaw.uniba.sk 
web: www.flaw.uniba.sk 

Ďalšie 
poznámky: 

Absolventi doktorandského 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 kontaktu s orgánmi Cirkvi; 
e) v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických 
fakultách, teologických fakultách a vo výskumných ústavoch.  

 
 


