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Profil absolventa  

Bakalársky  študijný  program  v plnej  miere  reflektuje  oblasti  a  rozsah  vedomostí,  zručností  a 
kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia v 
súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca stanovenou prílohou Vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky: SKKR 6. 
 
Bakalársky  študijný  program  v študijnom  odbore  právo  je  východiskovým  pre  nadväzujúci 
magisterský študijný program. Uvedená skutočnosť vychádza aj rešpektovania zákonných požiadaviek 
na výkon právnických profesií.   

Absolvent  bakalárskeho  študijného  programu  získa  vedomosti  z teórie  práva  a  teórie  štátu, 
vedomosti o prehľade vývoja a špecifikách právneho myslenia, pozná  základy metodológie práce 
s právnym a právnickým textom a východiská  procesov tvorby, realizácie a aplikácie práva. Získa tiež 
vedomosti  z  jednotlivých  odvetví  verejného  a súkromného  práva  (správne  právo,  trestné  právo, 
medzinárodné  právo  verejné,  ústavné  právo,  občianske  právo,  rodinné  právo,  obchodné  právo, 
pracovné  právo  a i.)  s ťažiskovou  orientáciou  na  hmotnoprávnu  bázu  (okrem  správneho  práva 
procesného, ktoré je predmetom štúdia už v bakalárskom stupni). Štúdium hmotnoprávnej úpravy je 
východiskovým pre nadväzujúce magisterské štúdium zamerané najmä na štúdium procesnoprávnej 
úpravy.  

Absolvent porozumie odvetvovému členeniu právneho poriadku na podklade predmetu a metódy 
regulácie, ako aj vzájomným súvislostiam jednotlivých právnych odvetví a výstavbovým princípom 
právneho poriadku.  

Absolvent sa naučí pracovať s právnym aj právnickým textom, dokáže vytvoriť vlastný právnický text, 
rozumie  právnej  terminológii  a špecifickému  právnemu  a právnickému  odbornému  jazyku 
a vyjadrovaniu, a to nielen na úrovni pasívneho prijímateľa, ale aj aktívneho používateľa.  

Absolvent získa zručnosti orientácie v právnom systéme, v odbornej  literatúre a súdnej praxi, spolu 
so zručnosťou analýzy a syntézy  jednotlivých zložiek právneho poriadku. Získa potrebné schopnosti 
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identifikovať relevantný právny predpis a riešiť na jeho báze konkrétny právny problém s využitím 
subsumpčného sylogizmu.  

 

Absolvent  dokáže  interpretovať  právny  text, pracuje  s právnymi  výkladovými  technikami,  vie 
vyvodiť  právne  relevantný  záver  ako  riešenie  konkrétneho  právneho  prípadu  a zodpovedajúcim, 
logickým  a všeobecne  akceptovateľným  spôsobom  argumentovať  za  aj  proti  možným  riešeniam. 
Absolvent  vie  vymedziť  skutkový  a  právny  problém,  abstrahovať  skutkový  problém  do  právnej 
kvalifikácie,  t.j. pomenovať ho v právnych pojmoch a termínoch, podradiť ho pod príslušnú právnu 
normu,  inštitút  a normatívnu  úpravu,  podradiť  ich  pod  správne  právne  kategórie,  odlíšiť  od  iných 
súvisiacich  právnych  kategórií,  a napokon  za  použitia  právnych metód  dokáže  spätne  aplikovať  na 
skutkový stav príslušné právne riešenie.  

Vie  pracovať  samostatne  a aj  v tíme,  vie  kriticky  myslieť  a vyhodnocovať  skutkovú  aj  právnu 
situáciu/právny problém, a to aj so zohľadnením iných normatívnych systémov (morálky).  

Zručnosti a kompetencie získané počas štúdia umožňujú absolventovi kombinovať a spájať vedomosti 
z rôznych  odvetví  práva,  posúdiť  skutkový  (spoločenský)  a  právny  problém  a urobiť  kvalifikovaný 
právny záver.  

Získané zručnosti a kompetencie sú ďalej prenositeľné aj na riešenie nových právnych problémov. 
Absolvent  dokáže  právny  problém  verejne  prezentovať  na  zodpovedajúcej materiálnej  a formálnej 
úrovni v ústnej aj písomnej forme, s rešpektovaním štandardov vedeckej a odbornej práce a princípov 
akademickej integrity.  

Výstupy  v  oblasti  vedomostí  sú  zabezpečené  a garantované  absolvovaním  povinných  a povinne 
voliteľných  predmetov.  Výstupy  v oblasti  zručností  a kompetencií  osobitne  podporujú  predmety 
zamerané na metodológiu vedeckej práce, etické dilemy, predmety zamerané na prípravu a tvorbu 
záverečnej práce a praktické klinické predmety.   

Bakalárske štúdium je určené pre študentov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie.  
 
Ciele vzdelávania sú dosahované prostredníctvom vzdelávacích výstupov v jednotlivých predmetoch 
študijného programu, v ich povinnej a voliteľnej skladbe a sú transformované do schopností študenta 
v čase ukončenia študijného programu.  
 
Vzdelávacími cieľmi programu sú: 
‐ osvojenie si teoretických vedomostí z jednotlivých odvetví verejného a súkromného práva, osvojenie 
si  osobitostí  právnického myslenia  a odbornej  právnej  a  právnickej  terminológie  ako  nevyhnutné 
penzum a predpoklad pôsobenia v odbore právo; 

‐  zvládnutie  a metodologické  uchopenie  procesov  a postupov  pri  riešení  konkrétnych  právnych 
problémov vychádzajúcich z právnej praxe; 

‐  analýza  a  aplikácia  teoretických poznatkov  a   záverov právnej  vedy  a ich prepojenie na praktické 
riešenie problémov právnej praxe  so  zvládnutím  schopnosti  interpretácie  a  argumentácie,  vedenia 
dialógu v odbornej diskusii, zaujatia a obhájenia vlastného stanoviska; 

‐  integrácia  vedomostí  a ich  prepájanie  so  sociálnymi  zručnosťami  a etickými  hodnotami  občana 
demokratickej spoločnosti. 
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Hlavné vzdelávacie výstupy programu zahŕňajú:  

‐ získanie vedomostí z jednotlivých kľúčových odvetví práva, schopnosť interpretovať ich, analyzovať 
a vedieť využiť v rámci riešenia praktického právneho problému.  Identifikovať a prezentovať vlastné 
riešenie právneho problému a konfrontovať ho s názormi právnej vedy a súdnej praxe; 

‐ získanie potrebných zručností využiteľných v  právnej praxi (vyhľadávanie, zbieranie a využívanie dát 
z relevantných  informačných  systémov  so  zameraním  na  národný  právny  poriadok),  získanie 
potrebných sociálnych zručností a kompetencií nevyhnutných pre praktické zameranie práva a právnej 
vedy; 

‐ získanie potrebných zručností a kompetencií vzťahujúcich sa k tvorbe právnických odborných textov, 
spolu  s rozvojom  analytického  a syntetického  myslenia,  výkladu  právnych  noriem  a schopnosti 
prezentovať získané závery nielen v ústnej ale aj v písomnej podobe;   
‐  rozvíjanie  sociálnych  kompetencií,  schopností  práce  v tíme,  interpretačných,  argumentačných 
a komunikačných zručností a kompetencií, schopnosti viesť dialóg a schopnosti diskutovať; 
‐ systematické budovanie  kritického myslenia a schopnosti identifikovať etické dilemy právnej praxe a 
navrhovať ich riešenie. 
 
Absolventi študijného programu v rámci výstupov vzdelávania: 

‐  preukázateľne  si  osvojili  najnovšie  poznatky  v oblasti  teórie  práva,  ústavného,  európskeho 
a medzinárodného  práva,  dejín  práva,  vybraných  pozitívnoprávnych  predmetov  súkromného  práva 
a verejného práva, vrátane procesov tvorby práva a získavaní aktuálnych informácií o tvorbe a aplikácii 
práva; 

‐ osvojené vedomosti dokážu preukázateľne aplikovať pri riešení problémov vrátane praktických úloh 
či  rozvinutia  teoretických  problémov  vo  vyššie  uvedených  oblastiach,  a to  na  základe  schopnosti 
vyhľadávania  informácií,  posúdenia  presvedčivosti  argumentov,  akceptovanej  metodológie 
a z hľadiska ich postoja eticky a spoločensky zodpovedne; 

‐ osvojené vedomosti a ich aplikáciu dokážu vysvetliť odbornému aj laickému adresátovi;  

‐  sú  schopní  samostatne  sledovať  ďalší  vývoj poznania  vrátane  vývoja  aplikácie práva  v uvedených 
oblastiach a prispôsobiť mu svoje rozhodovanie v budúcnosti,   

‐ majú rozvinuté spôsobilosti vzdelávať sa a pokračovať v ďalšom štúdiu študijného odboru právo s 
vysokým stupňom samostatnosti. 

 
Absolvent bakalárskeho študijného programu nachádza uplatnenie najmä ako odborný pracovník v 
štátnej  správe  a  v  samospráve,  v  oblasti  právneho manažmentu  alebo  v  rámci mimovládneho 
sektora. 

Absolvent bakalárskeho študijného programu následne pokračuje v magisterskom štúdiu a rozvoji 
svojich vedomostí, zručností a kompetencií, čo je odôvodnené aj zákonnými požiadavkami pre výkon 
právnických stavovských profesií.  

 

Indikované povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený  

S  prihliadnutím  na  skutočnosť,  že  pre  výkon  stavovských/regulovaných  právnických  profesií  a 
právnických  činností  je  potrebné  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  v odbore  právo  (okrem 
ďalších prípadných podmienok) a súčasne toto vzdelanie vyžadujú aj mnohé pozície vo verejnej správe, 
povolania, na výkon ktorých by bolo postačujúce vysokoškolské vzdelanie len prvého stupňa v odbore 
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právo nie sú typicky viazané na právnickú činnosť, ale skôr sú podpornými či len súvisiacimi činnosťami. 

Absolvent bakalárskeho študijného programu získa predpoklady na výkon prípravnej právnej agendy 
– uplatní sa najmä ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve (ak na výkon postačuje 
prvého  stupňa  vysokoškolského  štúdia),  v  oblasti  právneho  manažmentu  alebo  v  rámci 
mimovládneho sektora.  

 

Indikované  povolania  podľa  Vyhlášky  Štatistického  úradu  SR  č.  449/2020  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva 
štatistická klasifikácia zamestnaní a s prihliadnutím na charakter bakalárskeho štúdia, v rámci povolaní 
je absolvent spôsobilý vykonávať napr. tieto profesie: 

34 Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní pracovníci, 3411001 Právny 
asistent,  3411003  Odborný  právny  pracovník  na  súde,  33  Odborní  pracovníci  administratívnych, 
podporných  a  obchodných  činností,  3342  Administratívni  pracovníci  v  oblasti  práva,  3342002 
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii, 3342999 Administratívny pracovník v oblasti práva 
inde neuvedený, 3343 Odborní administratívni asistenti, 335 Odborní pracovníci vo verejnej správe, 
3359 Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení. 

U absolventa bakalárskeho  študijného programu  sa –  vzhľadom na  charakter  študijného programu 
právo  a zákonom  dané  požiadavky  vyžadované  pre  výkon  stavovských  právnických  profesií  ‐ 
predpokladá pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe.  

Aj po ukončení nadväzujúceho magisterského štúdia v odbore právo sa samozrejme pre výkon určitých 
povolaní  okrem  vysokoškolského  vzdelania  druhého  stupňa  vyžaduje  splnenie  ďalších  osobitných 
podmienok,  napr.  úspešné  absolvovanie  výberového  konania  (napr.  sudca, súdny  exekútor), 
dosiahnutie  určitého  veku  (sudca,  prokurátor),  úspešné  absolvovanie  odbornej  justičnej 
skúšky/notárskej /advokátskej/správcovskej skúšky, a splnenie ďalších zákonných požiadaviek (napr. 
bezúhonnosť, požadovaná minimálna dĺžka právnej praxe, zápis v príslušnej stavovskej komore, napr. 
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory).  

 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu 

Absolvent bakalárskeho  študijného programu v študijnom odbore právo  sa môže uplatniť   v  rámci 
prípravnej právnej agendy – uplatní sa najmä ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve 
(ak na výkon postačuje prvého  stupňa vysokoškolského štúdia), v oblasti právneho manažmentu 
alebo  v  rámci  mimovládneho  sektora.  Môže  ísť  o  profesie  odborných  pracovníkov,  právnych 
asistentov, administratívnych pracovníkov v oblasti práva, odborných administratívnych asistentov, 
odborných pracovníkov vo verejnej správe a samospráve a pod. 

S  prihliadnutím  na  skutočnosť,  že  pre  výkon  stavovských/regulovaných  právnických  profesií  a 
právnických  činností  je  potrebné  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  v odbore  právo  (okrem 
ďalších prípadných podmienok) a súčasne toto vzdelanie vyžadujú aj mnohé pozície vo verejnej správe, 
povolania, na výkon ktorých by bolo postačujúce vysokoškolské vzdelanie len prvého stupňa v odbore 
právo nie sú typicky viazané na právnickú činnosť, ale skôr sú podpornými či len súvisiacimi činnosťami. 

U absolventa bakalárskeho  študijného programu  sa –  vzhľadom na  charakter  študijného programu 
právo  a zákonom  dané  požiadavky  vyžadované  pre  výkon  stavovských  právnických  profesií  ‐ 
predpokladá pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe. 
Uplatniteľnosť absolventov je monitorovaná aj prostredníctvom dotazníkov, ktorých vyhodnotenia sú, 
spolu  so  stanoviskami  vedenia  PF  TU,  dostupné  tu:  http://iuridica.truni.sk/absolventi‐dotaznikove‐
prieskumy 
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