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PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  
NA AKREDITOVANÝ DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 

určené v zmysle § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Trnavská univerzita v Trnave 

Právnická fakulta  

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  

tel.:  033/5939606 

e-mail:  miroslava.bosnakova@truni.sk 

internetová stránka:  http: //iuridica.truni.sk 

termín podania prihlášky:  do 14. júna 2023 

termín konania prijímacej skúšky 30. jún 2023 

poplatok za prijímacie konanie:  50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky) 

účet: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244 

referenčné číslo: 008727686 /pri platbe poštovou poukážkou/ 

špecifický symbol:  50002 

variabilný symbol:  registračné číslo prihlášky uchádzača vygenerované 
cez elektronickú prihlášku, kde písmeno „R“ sa 
vynecháva, resp. bez symbolu, ak uchádzač doručuje 
prihlášku iba poštou.  

 

doplňujúce údaje:  priezvisko a meno 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) otvára 
v akademickom roku 2023/2024 nasledovné akreditované doktorandské študijné programy 
v odbore Právo: 

- študijný program teória a dejiny štátu a práva ( len v externej forme) 
- študijný program  pracovné právo 
- študijný program trestné právo 
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- študijný program občianske právo 

Fakulta uvedený študijný program otvára ako trojročný doktorandský študijný program 
v dennej forme štúdia a štvorročný doktorandský študijný program v externej forme štúdia. 
Externé doktorandské štúdium sa uskutočňuje s úhradou školného. Výška ročného školného 
bude stanovená v súlade s opatrením Ministerstva školstva SR vnútorným predpisom Trnavskej 
univerzity v Trnave.  

Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2023/2024 na dennú formu doktorandského 
štúdia v študijnom odbore právo najmenej jedného študenta. 

Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2023/2024 na externú formu 
doktorandského štúdia v študijnom  odbore právo najmenej troch študentov. 

V prípade, ak uchádzač o štúdium nedosiahne na prijímacej skúške aspoň 70 bodov, 
neúspešne absolvoval prijímaciu skúšku. 

Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má 
uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia. 
Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na 
externú formu štúdia. 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024  

 Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného 
programu v študijnom odbore právo. 

 Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci 
ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný 
program v týchto kategóriách (zoradené podľa významu od najvýznamnejšej): 

 projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný 
(autorský) projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje sa 
pôvodnosť a obsah projektu, prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača 
na otázky komisie vo vzťahu k projektu – v tejto kategórii môže uchádzač získať 
najviac 55 bodov (z toho najviac 20 bodov za vypracovanie projektu – pôvodnosť 
a obsah projektu, najviac 20 bodov za prezentáciu projektu a najviac 15 bodov za 
odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu); 

 vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom 
odbore a odborný a vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – 
posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie) – v tejto 
kategórii môže uchádzač získať najviac 30 bodov; 

 predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou a inou 
vedeckou činnosťou uchádzača – v tejto kategórii môže uchádzač získať najviac 20 
bodov;  

 znalosť anglického alebo nemeckého jazyka – posudzuje sa podľa výsledkov 
písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť 
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anglického alebo nemeckého jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie – 
v tejto kategórii môže uchádzač získať najviac 15 bodov. 

Poradie a počet prijatých kandidátov podľa počtu pridelených doktorandských miest určí 
komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta 
po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

1. Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, 
Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 14. júna 2023 Uchádzač môže 
doručiť v tom istom termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného 
elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný 
zároveň poslať na adresu sídla fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej 
podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na 
úhradu nákladov. Elektronická prihláška je zverejnená na webovom sídle univerzity. 

2. Poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR) v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na  
náhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium  bezhotovostným 
prevodom, pričom uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica SK88 8180 0000 0070 0024 1244, 
variabilný symbol - registračné číslo prihlášky uchádzača vygenerované cez elektronickú 
prihlášku, kde písmeno „R“ sa vynecháva (napr. pri 0213R07650 bude uvedené 
021307650), resp. bez symbolu, ak uchádzač doručuje prihlášku iba poštou, špecifický 
symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkou  na adresu 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 
008727686. 

3. V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti. 

4. K prihláške je uchádzač povinný priložiť: 

a) profesijný životopis, 

b) overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa 
v študijnom odbore právo („Mgr.“). Uchádzačom, ktorí ukončili druhý stupeň 
vysokoškolského štúdia  na PF TU, doklady o absolvovaní  štúdia zabezpečí fakulta 
bezodplatne, 

c) overenú kópiu dokladov o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu 
takýto titul bol udelený, 

d) zoznam výsledkov doterajšej vedeckej činnosti, 

e) zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce, 

f) projekt k téme dizertačnej práce, 

g) doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.  

 

5. Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č.     
422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov  
Trnavskej univerzity v Trnave.  

 

KOORDINÁTOR PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

tel.: 033/5939 647 

e-mail: viktor.krizan@truni.sk 


