
SOBOTNÝ PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY  
NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

 
 
 

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte 
ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky, cieľom ktorého je poskytnúť základné a 
aktuálne poznatky vybraných disciplín, ktoré sú predmetom prijímacej skúšky na 
fakultu. 

 
Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z 

oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, základov práva a ústavného práva. Na 

záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať 
možnosť vypracovať vzorový skúšobný test. 

 
Odbornú prípravu zabezpečia interní učitelia pôsobiaci najmä na katedre 

právnych dejín, katedre teórie práva a ústavného práva. 
 

Poznatky získané počas prípravného kurzu môžu jeho absolventi využiť nielen v 
ďalšej príprave na prijímaciu skúšku na študijný odbor právo, ale aj v príprave na 
maturitnú skúšku. 

 
Prípravný kurz je určený najmä pre študentov stredných škôl – maturitného 

ročníka pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na bakalársky študijný program v odbore 
právo ako aj pre ďalších záujemcov o štúdium práva. 

 
Písomnú prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohe pre záujemcov o prípravný kurz, 

je potrebné zaslať do 14. marca 2023 na adresu: 
 
 

 

Trnavská univerzita v Trnave 
Právnická fakulta 

Hornopotočná 23 

918 43 Trnava 
 
 

 

K prihláške je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termín a rozsah kurzu: 
 

Kurz sa začína 18. marca 2023 a trvá do 22. apríla 2023. Výučba prebieha 
každú sobotu, s výnimkou 8. apríla 2023, v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
 
Miesto konania: 

 
Kurz bude prebiehať online formou – dištančne. 

 
Záujemcom budú včas zaslané informácie o online výučbe. 

 

 

Poplatok: 
 

Účastnícky poplatok je 80 EUR. Poplatok je potrebné uhradiť na účet fakulty. 
 

Účet: SK36 8180 0000 0070 0006 5543 

Variabilný symbol: 0683000106 
 

Pre účastníkov zo zahraničia: 
SWIFT: NBSBSKBX  
IBAN CODE: SK36 8180 0000 0070 0006 5543 

 
Pre účastníkov z Čiech: 
SWIFT: SPSRSKBA  
IBAN CODE: SK36 8180 0000 0070 0006 5543 

 
 

Informácie: 
 

Bližšie informácie je možné získať: 
 

Tel.: 033/5939606 

e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie: 
 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta sa v súvislosti s organizovaním 

prípravných kurzov na prijímaciu skúšku, ktorá je súčasťou prijímacieho konania na 
fakultu, dištancuje od prípravných kurzov organizovaných rôznymi inými inštitúciami a 
upozorňuje, že obsah týchto kurzov nezodpovedá požiadavkám stanoveným Trnavskou 
univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou na akademický rok 2023/2024. 


