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Profil absolventa  

Magisterský  študijný  program  v plnej  miere  reflektuje  oblasti  a  rozsah  vedomostí,  zručností  a 
kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého 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 7. 
 
Magisterské  štúdium  je  určené  pre  študentov,  ktorí  získali  vysokoškolské  vzdelanie  prvého  stupňa 
v akreditovanom  študijnom  odbore  právo.  S prihliadnutím  na  študijný  odbor  právo  plnú  profiláciu 
smerujúcu  k výkonu  indikovaných  –  stavovských  povolaní  je  možné  dosiahnuť  absolvovaním 
bakalárskeho a magisterského študijného programu, ktoré na seba úzko nadväzujú.    
 
V rámci  cieľov  vzdelávania  absolvent  magisterského  stupňa  štúdia  získa  hlboké  vedomosti 
z jednotlivých  odvetví  verejného  a súkromného  práva  (občianske  právo  procesné,  trestné  právo 
procesné, európske právo, pracovné právo, finančné právo, právo duševného vlastníctva i.), ale tiež 
poznatky o hodnotovom ukotvení práva (právna filozofie), jeho praktickom aj teoretickom význame 
a zmysle  a o jeho  fungovaní  v praxi  tvorby,  realizácie  a aplikácie  práva  (metodológia  práva). 
Absolvent  si  na  báze  vedomostí,  zručností  a kompetencií  získaných  a  osvojených  v bakalárskom 
štúdiu  rozvíja,  štrukturuje  a prehlbuje  poznatky  z  hmotnoprávnych  odvetví,  teórie  a dejín  štátu 
a práva,  etiky  práva,  filozofie  a  metodológie  práva  a osvojuje  si  normy  trestného,  civilného 
a  správneho súdneho procesného práva. Vníma medziodborové súvislosti a medziodvetvový presah 
právnych  inštitútov a vie tieto širšie poznatky využiť v právnej praxi pri riešení právnoaplikačných 
problémov.   

Má rozvinuté  zručnosti  orientácie  v  národnom  právnom  systéme,  v  právnom  systéme  EÚ  a  v 
medzinárodnom  práve  a  schopnosť   aktívne  pracovať   so  súdnymi  rozhodnutiami  národnej 
aj nadnárodnej úrovne. Absolvent sa orientuje v právnej doktríne a jej názory vie vyhodnotiť v právno‐
historických, právno‐teoretických a právno‐filozofických súvislostiach.  

Má rozvinutú  schopnosť abstraktného  myslenia  a schopnosť  uskutočňovať   zložitejšiu  analýzu 
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právnych  aj právnických  textov,  a tiež  schopnosť  formulovať   vlastné  syntetické  závery  pri  riešení 
zložitých konkrétnych právnych problémov, tzv. hard cases.  

Absolvent pracuje so zložitejšími výkladovými technikami, má  rozvinutú schopnosť  formalizovanej 
argumentácie  v právnej  vede  aj  právnej  praxi.  Absolvent  ovláda  zložitejšiu  právnu  aj  právnickú 
terminológiu,  komplikovaný  právnoteoretický,  právnodogmatický  (doktrinálny)  a právnofilozofický 
jazyk. Získané kompetencie práce s právnym a právnickým textom aktívne využíva pri tvorbe právnych 
podaní a právnych stanovísk, a to tak v ústnej ako aj v písomnej podobe. Absolvent ovláda princípy 
a štandardy tvorby normatívneho právneho textu, interných predpisov, ako aj vedeckého a odborného 
právnického textu, so zohľadnením požiadaviek rešpektovania autorských práv, akademickej integrity 
a etiky vedeckej práce.   

Absolvent  má  rozvinuté  sociálne  zručnosti  práce  v  tíme,  vie  kriticky  myslieť  v zložitejších 
súvislostiach, vyhodnocovať a riešiť najzložitejšie právne problémy. Zručnosti a kompetencie získané 
počas  štúdia  umožňujú  absolventovi  prepájať  vedomosti  z rôznych  odvetví  práva  s hlbším 
prehodnocovaním  hodnôt  a etického  rozmeru  pôsobenia  v rámci  právnických  profesií.  Zručnosti  a 
kompetencie  sú  ďalej prenositeľné a umožňujú absolventovi  kontinuálne  sa naďalej na  ich  základe 
rozvíjať.  

 
Ciele vzdelávania a výstupy v oblasti vedomostí sú zabezpečené a garantované najmä  absolvovaním 
povinných  a povinne  voliteľných  predmetov  a  sú  transformované  do  schopností  študenta  v  čase 
ukončenia  študijného  programu.  Výstupy  v oblasti  zručností  a kompetencií  osobitne  podporujú  aj 
predmety zamerané na metodológiu práva, právnu filozofiu, etiku, predmety zamerané na prípravu 
a tvorbu záverečnej práce a klinické predmety, kladúce dôraz na praktickú aplikáciu práva pri riešení 
konkrétnych právnych problémov.   

 

Vzdelávacími cieľmi programu sú: 
‐ osvojenie si hlbších teoretických vedomostí z jednotlivých odvetví verejného a súkromného práva, 
zvládnutie právneho/právnického jazyka a odbornej právnickej terminológie, osvojenie si abstraktného 
myslenia, 

‐ zložitejšia analýza, syntéza a konkrétna aplikácia poznatkov a vedomostí z oblasti verejnoprávnych 
a súkromnoprávnych odvetví pri riešení zložitejších právnych problémov spojená s hlbokou znalosťou 
aplikačnej súdnej praxe národnej a európskej úrovne,  

‐ zložitejšia analýza, syntéza a aj komparácia záverov právnej doktríny a ich prepojenie na praktické 
riešenie problémov právnej praxe so zvládnutím právnickej argumentačnej techniky, formalizovaných 
spôsobov argumentácie, vedenia odborného dialógu,  obhajoby vlastného stanoviska s rešpektovaním 
etiky výkonu právnických profesií; 

‐  zvládnutie metodologického konceptu  formalizovaného právnického myslenia pri  riešení  zložitých 
právnych problémov vychádzajúcich z právnej praxe; 

‐ využitie vedomostí, zručností a kompetencií v rámci spoločenského pôsobenia absolventa ako občana 
demokratickej spoločnosti. 

 

Hlavné vzdelávacie výstupy programu sledujú zámer:  

‐ získať hlboké vedomosti z jednotlivých odvetví práva,  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; 
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‐ získať a utvrdiť si potrebné zručnosti využiteľné v  právnej praxi (zložitejšie vyhľadávanie, zbieranie 
a využívanie  dát  z relevantných  informačných  systémov  so  zameraním  nielen  na  národný  právny 
poriadok, ale aj na európsky a nadnárodný kontext; 

‐ zdokonaliť si kompetencie vzťahujúce sa k tvorbe právnických odborných textov, právnych podaní, 
právnych stanovísk a analýz, na báze rozvoja a formovania zložitejšieho analytického a syntetického 
právneho myslenia a náročnejšieho výkladu právnych noriem;  

‐ rozvíjať komunikačné zručnosti študenta, ako aj schopnosti zvládnuť zložitú právnickú argumentáciu 
a rétoriku; 

‐  rozvíjať  písomný  právnický  prejav  na  vysokej  úrovni  ovládania  odbornej  terminológie  a  rozvíjať 
schopnosti prezentovať svoje stanoviská aj v ústnej forme;   

‐  v  písomnom  prejave  definovať  problém  a  výskumnú  otázku,  navrhnúť  a  uskutočniť  jej  riešenie 
prostredníctvom vhodnej metódy, pri zohľadnení súčasného stavu poznania vo vybranej oblasti;   

‐  získať  a utvrdzovať  sociálne  zručnosti  a kompetencie  nevyhnutné  pre  praktické  zameranie  práva 
a právnej  vedy  –  práca  v tíme,  schopnosť  tolerancie  a  empatie,  schopnosť  počúvať  a  viesť  dialóg, 
schopnosť diskutovať a zodpovedajúco argumentovať a pod.; 

‐  systematicky  budovať  zložitejšie  kritické  myslenie  a navrhovať  riešenia  etických  dilem  súčasnej 
právnej praxe; 
‐  kontinuálne  rozvíjať  aj  jazykové  schopnosti,  zručnosti  a znalosti  študentov magisterského  stupňa 
štúdia,  v spojení  s možnosťou  absolvovania  predmetov  v cudzom  jazyku,  ako  aj  možnosťou 
zahraničných výmenných pobytov v rámci bilaterálnych zmlúv medzi univerzitami a schémy Erasmus+.
 

Absolventi magisterského študijného programu prevažne spĺňajú nasledujúcu charakteristiku: 

‐  osvojili  si  dôkladné  poznatky  z hmotnoprávnych  a procesných  odvetví  pozitívneho  práva, 
predpokladajúcich vyšší stupeň medziodborovej interakcie a znalostí osobitne o procesoch praktického 
aplikačného uplatňovania práva; 

‐ majú osvojené komplexné vedomosti o hlavných oblastiach práva vrátane  ich vzájomnej  interakcie 
a hľadania súvzťažností, a to ako v oblasti hmotnoprávnej, tak aj procesnoprávnej; 

‐  poznatky  si  vo  väčšej  miere  osvojili  vlastnou  tvorivou  činnosťou  a riešením  komplexnejších 
problémov; 

‐  osvojili  si  schopnosti  multikriteriálneho  prístupu  k vyhodnocovaniu  problémov  a ich  riešeniu, 
zohľadňujúc aj požiadavky presahujúce odbor ich štúdia; 

‐  osvojili  si  schopnosť  komplexného  prístupu  k problému,  zohľadňujúc  spoločenské  a individuálne 
náklady, etický a spoločenský rozmer ako aj vhodnosť riešenia pre adresáta; 

‐  okrem  všeobecného  právnického  vzdelania  sa  špecializovali  v niektorej  z preferovaných  oblastí 
voľbou výberových predmetov z tejto oblasti, čím si prehĺbili a preukázali vlastnú tvorivú schopnosť a 
osobnostný a odborný rozvoj; 

‐ dokážu nachádzať riešenia aj prostredníctvom ďalšieho vlastného výskumu, a to aj v nových a doteraz 
neustálených právnych otázkach a aj v kontextoch presahujúcich odbor štúdia;  

‐ dokážu odbornému aj laickému adresátovi  vysvetliť aj komplexné právne problémy vrátane vlastného 
návrhu riešenia, a to aj pri zohľadnení známych a neznámych informácií a rizík, a aj v cudzom jazyku; 

‐ dokážu svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti využiť v prospech tvorby novej všeobecne záväznej aj 
internej právnej úpravy, ako aj zmluvnej agendy, a vnímať jej nedostatky či potreby; 

‐  sú  spôsobilí  rozhodovať  samostatne  a  zapojiť  sa  aj  do  zložitých  rozhodovacích  procesov  pri 
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kolektívnom rozhodovaní a  

‐ majú rozvinuté vzdelávacie schopnosti s vysokou mierou samostatnosti a spôsobilosť pokračovať v 
ďalšom  samoštúdiu  odboru  štúdia,  ako  aj  v nadväzujúcom  nadstavbovom  a špecializačnom  štúdiu 
v zahraničí, alebo v doktorandskom stupni štúdia v Slovenskej republike alebo v cudzine. 
 

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

Absolvent magisterského  študijného programu  získa predpoklady na  realizáciu právnej agendy v 
rámci výkonu stavovských/regulovaných právnických profesií a právnických činností, vo vzťahu ku 
ktorým sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 
druhého  stupňa  v odbore  právo  a  prípadne  splnenie  ďalších  podmienok,  na  splnenie  ktorých 
dohliadajú  príslušné  stavovské  organizácie  príp.  iné  zákonom  určené  orgány  či  inštitúcie  (najmä 
regulované povolania advokát, sudca, prokurátor, notár, súdny exekútor). 

Takýmito ďalšími podmienkami, splnenie ktorých sa pre výkon regulovaných právnických profesií po 
ukončení  vysokoškolského  vzdelania  druhého  stupňa  v odbore  právo  vyžaduje,  je  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). Pred splnením týchto ďalších podmienok môžu absolventi vysokoškolského štúdia druhého 
stupňa  v odbore  Právo  pôsobiť  na  pozíciách,  v ktorých  sa  na  výkon  regulovaného  právnického 
povolania  pripravujú  (advokátsky  koncipient,  exekútorský  koncipient,  právny  čakateľ  prokuratúry 
a pod.) 

Rovnako sa uplatní na náročnejších pracovných pozíciách s ťažiskovo právnou agendou vo verejnej 
správe  ako odborný  pracovník  v štátnej  správe  a v samospráve,  v oblasti  právneho manažmentu 
alebo v rámci mimovládneho sektora.  

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 tvorby a aplikácie právnych noriem s osobitným 
zreteľom  na  ich  efektívne  pôsobenie.  Absolvent  je  tiež  pripravený  samostatne  a  kvalifikovane 
identifikovať a riešiť 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. 

 

Indikované  povolania  podľa  Vyhlášky  Štatistického  úradu  SR  č.  449/2020  Z.  z.,  ktorou  sa  vydáva 
štatistická  klasifikácia  zamestnaní:  s  prihliadnutím  na  vyššie  uvedené  a osobitne  na  charakter 
magisterského štúdia v študijnom odbore právo, absolvent sa môže uplatniť napr. ako:  

261 Špecialista v oblasti práva ‐ 2611001 Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii),  2611002 Advokát, 
2611003  Advokátsky  koncipient,  2611004  Prokurátor,  2611005  Legislatívec,  2611006  Špecialista 
v oblasti  trestného  práva,  2611007  Špecialista  v oblasti  občianskeho  práva,  2611008  Špecialista 
v oblasti  obchodného  práva,  2611009  Špecialista  v oblasti  ústavného  práva,  2611010  Špecialista 
v oblasti medzinárodného práva, 2611011 Špecialista v oblasti správneho práva, 2611012 Špecialista 
v oblasti autorského práva, 2611013 Špecialista v oblasti ľudských práv, 2611014 Špecialista v oblasti 
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súťažného  práva,  2612  Sudcovia  (2612001  Sudca,  predseda  senátu,  2612002  Sudca,  podpredseda 
súdu,  2612003  Predseda  grémia,  kolégia  súdu),  2619  Špecialisti  v oblasti  práva,  sociálneho 
a zdravotného  poistenia  inde  neuvedení,  2619001  Notár,  2619002  Notársky  koncipient,  2619003 
Špecialista  v oblasti  správy  a vymáhania  pohľadávok,  2619004  Exekútor,  2619005  Exekútorský 
koncipient, 2619006 Súdny znalec, 2619007 Súdny poradca a asistent sudcu ústavného a najvyššieho 
súdu,  2619008  Probačný  a mediačný  úradník,  2619009  Vyšší  súdny  úradník,  2619010  Špecialista 
v oblasti dôchodkového poistenia, 2619011  Špecialista  v oblasti nemocenského poistenia, 2619012 
Špecialista v oblasti úrazového poistenia, 2619013 Špecialista v oblasti nezamestnanosti a garančného 
poistenia,  2619014  Špecialista  v oblasti  výberu  poistného,  2619016  Špecialista  v oblasti  ochrany 
spotrebiteľa, 2619017 Špecialista na dodržiavanie súladu s predpismi (compliance), 2619018 Správca 
konkurznej podstaty. 

 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu 

Absolvent magisterského študijného programu sa uplatní v rámci výkonu stavovských/regulovaných 
právnických profesií a právnických činností, vo vzťahu ku ktorým sa v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a prípadne 
splnenie ďalších podmienok, na splnenie ktorých dohliadajú príslušné stavovské organizácie príp. iné 
zákonom určené orgány či inštitúcie (najmä regulované povolania advokát, sudca, prokurátor, notár, 
súdny exekútor). 

Takýmito ďalšími podmienkami, splnenie ktorých sa pre výkon regulovaných právnických profesií po 
ukončení  vysokoškolského  vzdelania  druhého  stupňa  v odbore  právo  vyžaduje,  je  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). Pred splnením týchto ďalších podmienok môžu absolventi vysokoškolského štúdia druhého 
stupňa  v odbore  Právo  pôsobiť  na  pozíciách,  v ktorých  sa  na  výkon  regulovaného  právnického 
povolania  pripravujú  (advokátsky  koncipient,  exekútorský  koncipient,  právny  čakateľ  prokuratúry 
a pod.) 

Rovnako sa uplatní na náročnejších pracovných pozíciách s ťažiskovo právnou agendou vo verejnej 
správe  ako odborný  pracovník  v štátnej  správe  a v samospráve,  v oblasti  právneho manažmentu 
alebo v rámci mimovládneho sektora.  

 
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 
 

 


