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 PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  

NA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ODBORE PRÁVO  

PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

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.:  033/5939614 

e-mail:  andrea.maskova@truni.sk 

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

termín podania prihlášky:  do 15. júna 2022 

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“) v akademickom 

roku 2022/2023 otvára dvojročný magisterský študijný program v dennej forme štúdia  

a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, odbor právo. Magisterský 

študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška 

ročného školného bude stanovená v súlade s opatrením Ministerstva školstva SR vnútorným 

predpisom Trnavskej univerzity v Trnave.  
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Denná forma štúdia vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach, praktických 

cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá forma štúdia 

vyžaduje účasť študentov na prednáškach. Obidve formy štúdia sú rovnocenné z hľadiska 

požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov, ako aj možnosti uplatnenia v praxi.  

Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov 

a splnenia podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku 2022/2023 na dennú 

formu štúdia najmenej 100 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov. 

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 MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE 

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA 

 

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program (titul „Mgr.“) je 

úspešné absolvovanie akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom 

odbore právo.  

Uchádzač o štúdium v magisterskom študijnom programe predloží doklad o tom, že 

absolvoval bakalársky študijný program v študijnom odbore právo. 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ  

 

1. Uchádzač o štúdium doručí vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu Trnavská 

univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do            

15. júna 2022. 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.   

2. Uchádzač o štúdium namiesto písomnej prihlášky môže doručiť v tom istom termíne 

prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý 

podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň doručiť 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. Potvrdenie o zaplatení 

poplatku na úhradu nákladov doručí na adresu sídla fakulty do 15. júna 2022. 

Elektronická prihláška je zverejnená na web - stránke univerzity.  

3. Uchádzač o štúdium doručí overenú kópiu bakalárskeho diplomu v odbore právo na 

adresu sídla fakulty do 10. júla 2022. Uchádzačom, ktorí ukončili 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia na PF TU, doklady o absolvovaní štúdia zabezpečí fakulta 

bezodplatne.       

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase 

overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s 
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tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium 

(predloženie overenej kópie diplomu) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

4. Administratívny poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), 

ktorý je určený na úhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium 

prevodom na číslo účtu IBAN: SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol: 

automaticky generovaný pre platbu za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované 

prostredníctvom elektronickej prihlášky. Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje 

prihlášku 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.  

5. Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali 

štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali 

bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v Slovenskej republike a sú 

občanmi Slovenskej republiky. Títo uchádzači doručia uznaný doklad o vzdelaní v súlade 

so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

KOORDINÁTOR PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. 

tel.: 033/5939 647 

e-mail: viktor.krizan@truni.sk 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV  

Profil absolventa – magisterský študijný program – odbor právo 

Absolvent magisterského štúdia v študijnom odbore právo získa predpoklady pre vykonávanie 

činností vyžadujúcich interpretáciu a aplikáciu práva a zároveň schopnosť získavať 

a transformovať poznatky zo všetkých oblastí   práva. 

Absolvent odboru PRÁVO (2. stupeň) dokáže vykonávať samostatne náročnejšie práce 

v oblasti verejnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére 

(súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo, exekútorský úrad a pod.). Absolvent 

magisterského programu v študijnom odbore právo získa komplexné vedomosti v oblasti 

poznania teórie i dejín práva, rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám 

právneho systému v súčasnom spoločenskom kontexte, pozná jednotlivé právne odvetvia 

v ich vzájomnom pôsobení. Absolvent je pripravený pôsobiť v oblasti teórie a aplikácie 

právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. Absolvent je tiež 

pripravený samostatne a kvalifikovane vyriešiť právne problémy, je schopný reflexie, 

posúdenia kvality a efektívnosti svojej práce, vie skúmať príčinné súvislosti a javy 

jednotlivých právnych disciplín v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov a vie tvorivo 

pristupovať k právnym problémom z pohľadu de lege lata, aj z pohľadu de lege ferenda. 
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Absolvent magisterského študijného programu v študijnom odbore právo sa môže uplatniť 

napríklad: 

-   pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho 

úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru, 

-   v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti 

aplikácie a harmonizácie európskeho práva, 

-  v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a 

nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie, 

-   vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na 

úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku, v 

akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch. 

Absolvent magisterského študijného programu v odbore právo môže po splnení podmienok 

určených fakultou pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe a získať 

akademický titul „PhD.“ (philosophiae doctor). 

„Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne,  právno-filozofické a historicko-právne vedomosti 

zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Dokáže spájať medziodborové 

súvislosti a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov. Absolvent vykonáva 

samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej 

sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, 

notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére. Komplexne rieši právne problémy a to v 

ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej 

únie a medzinárodného práva. V jednotlivých právnych oblastiach rieši problémy 

hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhuje ich efektívne riešenie. 

 Absolvent samostatne rieši etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. 

Nadobudnuté poznatky dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Metodicky analyzuje 

programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri 

poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný reflektovať postavenie a 

úlohy právnika v spoločnosti. Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných 

korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, 

ktoré   vyžadujú   obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho 

spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Absolvent má syntetické myslenie, tvorí 

relevantné právnické výstupy.“ (https://www.portalvs.sk/sk/studijne-

odbory/zobrazit/pravo#details-level-t) 
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