PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
048/446 3111
048/446 3000 e-mail: dekanat@umb.sk

http://www.prf.umb.sk

Kontakty na študijné oddelenie:
jana.semjanova@umb.sk
048/446 31 21 – denné štúdium: 1., 2. a 3. stupeň štúdia
eva.kukulova@umb.sk

048/446 31 10 – externé štúdium: 1., 2. a 3. stupeň štúdia

Termín podania prihlášky:
do 31. mája 2020
– 1. stupeň štúdia (denná a externá forma)
do 30. júna 2020
– 2. stupeň štúdia (denná a externá forma)
do 31. mája 2020
– 3. stupeň štúdia (denná a externá forma)
Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie
prihlášok pre študijné programy 1., 2. a 3. stupňa štúdia.
Termín konania prijímacej skúšky:
bez prijímacej skúšky – 1. stupeň štúdia (denná a externá forma)
15. júna 2020
– rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň vysokoškolského štúdia
bez prijímacej skúšky – 2. stupeň štúdia (denná a externá forma)
6. júla 2020
– vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň vysokoškolského štúdia na
prijatie uchádzačov na 2. stupeň štúdia
15. - 19. júna 2020

– 3. stupeň štúdia (denná a externá forma)

Deň otvorených dverí:
13. novembra 2019
február 2020 ‒ konkrétny termín bude upresnený na webovej stránke fakulty a UMB
Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
57,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé
štúdium
Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni
vysokoškolského štúdia upravuje § 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v znení zmien
a doplnkov.
Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):
8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):
Správa pre príjemcu:

rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Fakulta v AR 2020/2021 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:
1. a 2. stupeň štúdia
Fakulta Študijné programy
PrF
právo
Spolu 1. stupeň denné
PrF
právo
Spolu 1. stupeň externé
PrF
právo
Spolu 2. stupeň denné
PrF
právo
Spolu 2. stupeň externé
SPOLU

Forma
štúdia
D

Stupeň
štúdia
Bc.

Dĺžka
štúdia
3

Banská Bystrica

E

Bc.

4

Banská Bystrica

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

Forma
štúdia
D
E
D
E
D
E

Stupeň
štúdia
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

Dĺžka
štúdia
3
4
3
4
3
4

Miesto štúdia

Plán
prijatia
200
200
100
100
120
120
100
100
520

3. stupeň štúdia
Fakulta Študijné programy
PrF
PrF
PrF
PrF
PrF
PrF
SPOLU

obchodné a finančné právo
obchodné a finančné právo
trestné právo
trestné právo
občianske právo
občianske právo

Miesto štúdia
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Plán
prijatia
2
15
2
15
2
15
51

PRIJÍMACIE KONANIE
Všeobecné informácie o prijímacom konaní
Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu;
poplatok sa nevracia. Prihláška na VŠ bez zaplatenia poplatku nebude akceptovaná.
Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme
len bezhotovostné platby.
Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z
internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú
formu prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými požadovanými prílohami.
Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.
Právnická fakulta UMB (PrF UMB) nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.
V prihláške nie je potrebné vypisovať predmety a výsledky hodnotení zo strednej
školy, ani predmety a výsledky maturitnej skúšky.
Na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú
školu. Podpisom uchádzač poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sú
potrebné pri vyhodnotení prijímacieho konania. Bez zaplatenia poplatku za prijímaciu skúšku
nie je prihláška akceptovaná. Doklad o úhrade platby bankovým prevodom vložte do
prihlášky (príkaz na úhradu nie je doklad o platbe!).
Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna
forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky,
t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie
konanie.
Súčasťou prihlášky na bakalárske štúdium (1. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis
(s podpisom uchádzača) a overená kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú
overenú kópiu). V prípade, že uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu
maturitného vysvedčenia predloží na študijné oddelenie PrF UMB najneskôr v deň zápisu na
štúdium. Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy
a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.
Súčasťou prihlášky na magisterské štúdium (2. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis
(s podpisom uchádzača), overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia
v študijnom odbore právo. Absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je
povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.
a)
b)
c)
d)

e)

Súčasťou prihlášky na doktorandské štúdium (3. stupeň) je:
štruktúrovaný životopis;
overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom programe
právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp.
jazykových diplomov);
priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;
zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných
odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné
zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch
a pod.);
rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných

prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti „Doktorandské
štúdium“);
f) ústrižok o zaplatení poplatku.
Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú
povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu
o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov
o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na
štúdium.
Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov
sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica
o školnom na akademický rok 2020/2021.
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky.
Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo
úplného stredného odborného vzdelania.
Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov na AR 2020/2021.
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie
bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo. Overenú kópiu diplomu
o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 2. júla 2020, najneskôr však
do termínu zápisu na štúdium.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia:
‒ podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,
‒ absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu
k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.
Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov na AR 2020/2021.
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia
je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom programe právo. Prijímacia skúška
sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.
Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí
preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru právo, ako aj obsah, metódy
a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača
o študijný program, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia.
O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.
Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje:

‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského
štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis
výsledkov štúdia za magisterské štúdium;
‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.
Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých
uchádzačov na AR 2020/2021.
Informácie o rigoróznom konaní
Absolventi študijného programu právo, ktorí získali titul „magister“ alebo obdobných
študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj
obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie
alebo v príbuznom študijnom odbore. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je
uchádzačovi priznaný akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).
ORGANIZÁCIA A PRIEBEH ŠTÚDIA
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium
v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:
‒ bakalárske štúdium – trvá štandardne 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme. Štúdium
je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému
absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“);
‒ magisterské štúdium – trvá 2 roky v dennej a 3 roky v externej forme. Štúdium je
ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému
absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“);
‒ doktorandské štúdium – trvá 3 roky v dennej a 4 roky v externej forme. Štúdium je
ukončené obhajobou dizertačnej práce, ktorej po splnení príslušných podmienok
predchádza dizertačná skúška. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul
„philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“).
Školné v akademickom roku 2020/2021 sa bude uhrádzať podľa smernice, ktorá bude
schválená na daný akademický rok.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Právnickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch.
Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi 1. a 2. stupňa štúdia
Absolventi študijného odboru právo si počas štúdia osvoja vedecko-praktické vedomosti
a poznatky, zvládnu základy teórie a metodológie, získajú predpoklady na osvojovanie
ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolventi sa uplatnia vo všetkých
právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej
praxi, v štátnej správe; môžu aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov
a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.
Absolventi sú schopní:
‒ aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti,

‒ používať právo pri riadení spoločenských procesov,
‒ osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať
na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi,
‒ aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.
Absolventi 3. stupňa štúdia
Absolvent študijného programu obchodné a finančné právo je, na základe štúdiom
získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe, spôsobilý samostatne
vedecky pracovať, identifikovať obchodno-právne a finančno-právne problémy a problémy
interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a
formovať vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy
obchodného a finančného práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle,
rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti. Okrem toho je
schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti obchodného a finančného práva,
ale aj iných oblasti, vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení obchodno-právnych
a finančno-právnych problémov v súvislosti s rôznorodosťou, stavom a úrovňou na národnej
a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh.
Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších
poznatkov z odbornej literatúry v oblasti obchodného a finančného práva, medzinárodných
právnych dokumentov, právnych aktov EÚ, rozhodnutí ESĽP, rozhodnutí Ústavného súdu SR
a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania je
spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy.
Absolvent študijného programu trestné právo je schopný uplatňovať vedecké metódy
výskumu prioritne v oblastiach: trestnoprávnej ochrany záujmov, skúmania a vyhodnocovania
rôznych vplyvov na celkovú úroveň právnej ochrany záujmov, represie a prevencie, výkonu
práce orgánov činných v trestnom konaní, súdov a väzenstva. Na základe vedeckých metód
poznania a výskumu absolvent dokáže navrhnúť koncepčné a systémové riešenia, rozvíjať
trestnoprávnu legislatívu, zabezpečiť ďalší rozvoj študijného programu trestné právo a jeho
interdisciplinárnych súvislostí v národnom aj medzinárodnom vedeckom priestore,
zabezpečuje výučbu na úrovni vysokoškolského vzdelávania aj ďalšieho vzdelávania
odborníkov z praxe a je tiež spôsobilý plniť analytické, expertízne, prognostické a koncepčné
úlohy pracovníka na vyššom stupni manažmentu v organizačnej štruktúre policajného zboru,
alebo iného bezpečnostného ozbrojeného zboru (špecializovaného expertízneho ústavu) alebo
iného orgánu verejnej správy. Absolvent je vedecky spôsobilý pracovať. Ovláda všetky
vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy trestného
práva. Je vedecky pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Absolvent je
spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj trestného práva
v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle. Dokáže aplikovať získané poznatky
v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení. Úrovňou svojich vedomostí je spôsobilý
plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením seminárov a vybranými prednáškami.
Absolvent študijného programu občianske právo je na základe štúdiom získaných
teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe spôsobilý samostatne vedecky
pracovať, identifikovať občiansko-právne problémy a problémy interdisciplinárneho
charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať vedecky
zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy občianskeho práva
v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické
a ľudské princípy života spoločnosti. Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím
odborníkov z oblasti občianskeho práva, vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení
problémov v súvislosti so stavom súkromnoprávnej regulácie na národnej a nadnárodnej

úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh. Na základe
vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov
z odbornej literatúry z občianskeho práva a iných disciplín, medzinárodných právnych
dokumentov, občianskeho práva EÚ, rozhodnutí ESĽP a súdneho dvora EÚ, rozhodnutí
Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého
skúmania, je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy, akčných
programov v oblasti občianskeho práva a ich následných vyhodnotení.
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvára
zodpovedajúce podmienky štúdia pre denných a externých študentov so špecifickými
potrebami, vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby, bez znižovania požiadaviek na
študijný výkon.
Osoby so špecifickými potrebami sú ľudia, u ktorých fyzické alebo mentálne schopnosti
limitujú ich fungovanie v bežnom prostredí a bežných situáciách.
Štatút študenta so špecifickými potrebami sa priznáva študentovi:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím (postihnutie zraku, sluchu;,
postihnutie končatín, jemnej motoriky);
b) s chronickým ochorením (cystická fibróza, epilepsia, astma, skleróza multiplex, diabetes
mellitus, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické
ochorenie);
c) so zdravotným oslabením (po dlhodobej chorobe, v rekonvalescencii, pri znížení odolnosti
voči chorobám či tendencii k recidíve choroby);
d) s psychickým ochorením;
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (napr. Aspergerov
syndróm);
f) s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.).
Pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium je potrebné:
1. Zvážiť vlastné predpoklady študovať na vysokej škole z hľadiska:
a) vedomostnej úrovne;
b) technickej a osobnej pripravenosti a motivácie;
c) nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia;
d) podmienok, ktoré ponúka fakulta;
e) limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.
2. Kontaktovať fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami.
3. Predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa,
školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Sprievodcovi
štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici).
4. Podať žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania
prijímacej skúšky s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické potreby
uchádzača (ak je prijímacia skúška súčasťou overovania schopností na štúdium).

Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na
seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.
Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami
sú zverejnené tiež na web stránke fakulty:
http://www.prf.umb.sk/studium/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymipotrebami.html
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD. (č. dv. 234)
048/446 32 34; e-mail: jana.bedlovicova@umb.sk

