
Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na štúdium v 

doktorandských študijných programoch v odbore právo v dennej a externej forme 

štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte 

pre akademický rok 2022/2023 

 

I. 

Všeobecné podmienky prijímacieho konania 

1.  

Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Prihlášku na denné 

a externé štúdium akreditovaných doktorandských študijných programov 1 pre akademický rok 

2022/2023 je potrebné podať osobne do podateľne alebo prostredníctvom poštového podniku na 

adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 

Košice alebo  elektronicky (e-prihláška) v Akademickom informačnom systéme (AIS). Pri 

elektronickom prihlasovaní je potrebné prihlášku  a požadované prílohy prihlášky doručiť na 

adresu fakulty.  

Termín na podanie prihlášky vo forme zvolenej uchádzačom je stanovený do 10.06. 2022. Prílohy 

uvedené v bode 2 písm. c) tohto článku je možné doručiť na adresu fakulty aj dodatočne v lehote 

do 30.06. 2022, no najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky.  

 

2. 

Prihláška na doktorandské štúdium zahŕňa: 

a) vyplnené tlačivo "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň" 

s povinným uvedením emailového kontaktu na uchádzača,  resp. vyplnená e-prihláška 

v systéme AIS, 

b) štruktúrovaný životopis, 

c) overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia 2: 

- vysokoškolský diplom,  

- vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,  

- dodatok k diplomu, 

- potvrdenie o absolvovaní štúdia vydané študijným oddelením príslušnej vysokej školy 

(len absolventi, ktorým ešte neboli vydané doklady o absolvovaní štúdia). 

d) priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky (len uchádzači o denné štúdium), 

e) zoznam doteraz publikovaných aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. 

                                                 
1  Teória a dejiny štátu a práva 
 Trestné právo 

Medzinárodné právo 
Obchodné a finančné právo 
Občianske právo 

2  Splnenie povinnosti overiť doklady sa nevyžaduje od absolventov magisterského študijného programu právo v 
študijnom odbore právo na  UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte. 



odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa, napr. diplomy z konferencií 

ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch, doklady o jazykových skúškach, 

a pod.),  

f) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 10 – 15 normostrán, 

g) doklad o zaplatení poplatku. 

 

3. 

3.1.  Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho  konania pre uchádzačov o štúdium je 

stanovený Rozhodnutím rektora č. 25/2020 o určení školného, poplatkov spojených so 

štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 

2021/2022  na UPJŠ v Košiciach na: 

- 50,- € pri písomnej prihláške 

- 30,- € pri elektronickej prihláške.  

Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium na účet fakulty:  

SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3996, BIC: SPSRSKBA, Špecifický 

symbol: rodné číslo bez lomky, Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava, 

najneskôr do 10.06. 2022. Pri zadávaní prevodného príkazu je potrebné uviesť všetky 

požadované platobné údaje za účelom riadneho spracovania platby. 

3.2.  Uchádzači, ktorí do 10.06.2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do 

zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.  

3.3. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok 

nevracia.  

3.4.  Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov, a ktorí sú účastníkmi prijímacieho 

konania na štúdium na fakulte, budú na nimi uvedenú emailovú adresu pozvaní na ústnu 

prijímaciu skúšku elektronickou formou najneskôr 14 dní  pred konaním prijímacej skúšky. 

Súčasťou pozvánky je okruh otázok na prijímaciu skúšku, resp. odkaz na príslušnú webovú 

stránku, kde je okruh otázok zverejnený. 

3.5.  Denná forma štúdia je finančne zabezpečená štipendiom podľa § 54 ods. 18 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

3.6.  Externá forma je spoplatnená. Výšku školného v externej forme štúdia doktorandských 

študijných programov ustanovuje vnútorný predpis - rozhodnutie rektora o určení školného, 

poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním 

kvalifikácie pre príslušný akademický rok. Tieto vnútorné predpisy sú zverejňované na 

webovom sídle univerzity: 

http://www.upjs.sk/univerzita/info/info-zaujemci/poriadok-poplatkov/. 

 

  

http://www.upjs.sk/univerzita/info/info-zaujemci/poriadok-poplatkov/


II. 

Prijímacia skúška 

1.  

Prijímacia skúška v jednotlivých študijných programoch 1 sa skladá z: 

a) hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce, 

b) ústnej skúšky. 

Ústna skúška sa uskutoční v týždni od 27.06. 2022 do 08.07.2022. 

 

2.  

Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:  

Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený 

uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce 

(školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže 

získať max. 100 bodov. 

 

3.  

Ústna skúška pozostáva z: 

a) ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a 

zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme 

dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie 

v cudzom jazyku (časť III. bod 1); za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať 

max. 50 bodov, 

b) ústnej časti z oblasti zvoleného študijného programu1: Uchádzač si vyžrebuje  dve otázky 

z okruhu otázok z oblastí zvoleného študijného programu a ústne na nich zodpovie; za 

ústnu časť prijímacej skúšky z oblasti zvoleného študijného programu uchádzač môže 

získať max. 50 bodov. 

 

III. 

Ďalšie podmienky prijímacieho konania 

 

1. 

Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú: 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, 

- znalosť najmenej jedného svetového jazyka. 

 

2. 

Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre 

dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej 



skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky (časť II), 

t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia 

s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich 

inej odbornej činnosti. 

 

3. 

O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia 

podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu 

bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov 

v jednotlivých formách štúdia. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej 

forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v danom akademickom roku. V rámci študijných 

programov v odbore právo fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 10 doktorandov v dennej 

forme štúdia a predpokladaný počet 10 doktorandov v externej forme štúdia.  

 

4. 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 

58 ods. 7 zákona o vysokých školách. V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie 

meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač 

umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na 

ktorom sa uchádzač umiestnil.  

 

5. 

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa 

ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.  

 

 

V Košiciach dňa 4. apríla 2022 

 

 

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r.  

                dekan fakulty 

 


