
Magisterský študijný program právo - II. stupeň 

vysokoškolského štúdia – denná a externá forma štúdia 

Právnické štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v II. stupni 

vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia je jednoodborové 2 – ročné štúdium 

v študijnom odbore právo, v externej forme štúdia je 2,5 – ročné štúdium v študijnom odbore 

právo.  

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania je magisterský študijný 

program právo v súlade s § 53 ods. 7 zákona č.131/2002 Z.z.o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.    

Magisterský študijný program   

Magisterský študijný program v oboch formách štúdia je určený pre absolventov bakalárskeho 

študijného programu  právo v študijnom odbore právo v kreditovom systéme.  

Absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo v magisterskom študijnom 

programe  umožní absolventovi vykonávať všetky právnické profesie. Univerzita udelí 

absolventom titul magister.  

Študijný program právo predstavuje komplex vzdelávacích činností (prednáška, seminár, 

praktické cvičenie, právne kliniky, konzultácie, diplomová práca, exkurzia, odborná prax, 

repetitórium) a pravidiel, plnením ktorých je študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.  

Súčasťou magisterského študijného programu právo sú priebežné hodnotenia, seminárne 

skúšky, kombinácia priebežného hodnotenia a semestrálnych skúšok a obhajoba diplomovej 

práce.  

Magisterský študijný program schvaľuje vedecká rada fakulty po prerokovaní v akademickom 

senáte fakulty.    

Formy magisterského štúdia  

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme štúdia je organizovaný dennou 

prezenčnou účasťou na prednáškach, seminároch a praktických cvičeniach. Prednášky sú 

nepovinné. Účasť na seminároch a praktických cvičeniach je povinná. Účasť je rozvrhnutá do 

13-15 týždňového semestra.   

Magisterský študijný program v  externom štúdiu je organizované formou týždenných 

konzultácií s povinnou účasťou  v semestri v trvaní jedného týždňa. Váha je na samostatnom 

štúdiu, riešení úloh na doma, priebežnej kontroly na sústredeniach a individuálnych 

konzultáciách. Externé štúdium trvá 2,5 roka a nadväzuje na bakalárske štúdium avšak 

v súhrne magisterský študijný program v externej  forme vrátane bakalárskeho štúdia je 

rovnocenný magisterskému študijnému programu v dennej forme. Rozdiel je v usporiadaní 

predmetov vzhľadom na požiadavky (absolventa bakalárskeho štúdia ) a potreby uplatnenia sa 

v praxi.   



Absolvent magisterského študijného programu právo môže po splnení kritérií študovať 

študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia. 

Obsah magisterského študijného programu  

Magisterský študijný program v dennej a externej forme je zostavený tak, aby vhodným 

nadviazaním na bakalársky študijný program plne zodpovedal magisterskému študijnému 

programu spájajúcemu I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelania v dennej forme. Pre hlbšie 

zvládnutie súkromno-právnych predmetov sa na začiatku štúdia kladie dôraz na teoretické 

základy. 

Niektoré predmety nadväzujú na predmety absolvované v bakalárskom študijnom programe.  

Magisterský študijný program je zostavený tak, že základný skelet tvoria povinné predmety a 

študent si vyberá z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré umožňujú istú 

profiláciu so zámerom na uplatnenie sa v právnickej praxi.  

Magisterský študijný program svojou štruktúrou a obsahom sa približuje k európskemu 

štandardu právnického štúdia. Do štruktúry magisterského študijného programu sú začlenené 

predmety rozširujúce výučbu európskeho práva prostredníctvom výberových Fakulta 

vzhľadom na existenciu vydavateľského oddelenia dokázala pravidelne až doteraz 

zabezpečovať dostatočným množstvom všetky predmety základnou študijnou literatúrou.  

Charakteristika jednotiek študijného programu  

Štúdium v magisterskom študijnom programe je založené na kreditovom systéme, ktorý 

využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. 

Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu a vyjadrujú množstvo 

práce potrebnej na ich absolvovanie. Priemerná záťaž študenta za akademický rok je 60 

kreditov, za semester 30 kreditov. Maximálny počet 90 kreditov. 

Magisterský študijný program sa člení na študijné predmety, ktorých štruktúra je vyjadrená 

ich významom a teda podielom v rámci študijného programu : 

 povinné predmety  

 povinne voliteľné predmety  

 výberové predmety  

Každý predmet je tvorený jednotkou študijného programu (prednáška, seminár, praktické 

cvičenie, právna klinika apod.) alebo skupinou jednotiek študijného programu (konkrétny 

pomer prednášky a seminára)  

Všetky náležitosti so základnou charakteristikou predmetov poskytujú informačné listy 

predmetov, ktoré sú súčasťou prílohovej časti akreditačného spisu.  

Udeľovaný akademický titul 



Absolventom magisterského štúdia sa udeluje akademický titul „ Magister “ (v skratke „Mgr.“ 

) na slávnostnej promócii.  

Profil absolventa a jeho uplatnenie  

 Základnou úlohou a požiadavkou magisterského študijného programu právo je 

vytvorenie takej jeho štruktúry a obsahu, aby absolvent tohto štúdia získal poznatky, 

vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia široké uplatnenie v právnej i spoločenskej 

praxi.   

 Profil absolventa je formovaný dvoma osobitosťami. Jednak je to osobitosť v podobe 

jednoodborového štúdia čo je spojené s obsahom štúdia a spätosťou s právnou praxou 

a jednak  sú to špecifické osobitosti.  

 Na prvom  mieste bohatá história a tradície Právnickej fakulty ako prvej a najstaršej na 

Slovensku potom spolupráca  (prepojenosť) so zahraničnými fakultami. Nakoniec 

starostlivosť o materiálno-technické podmienky skvalitňujúce pedagogický proces 

(výpočtová technika a podobne). 

 Magisterské štúdium formou i obsahom je spojením dvoch vzájomne podmieňujúcich 

sa stránok – univerzálnosti a špecializovanosti.  

 Univerzálnosť je charakterizovaná tým, že absolvent počas absolvovania 

magisterského študijného programu obsiahne právny systém v SR a jeho vzťah 

k medzinárodnému právu a k európskemu právu. Univerzálnosť je rozhodujúca 

vzhľadom na objektívne vyžadovanú  flexibility  a adaptability absolventa v kontexte 

medzinárodného a európskeho práva vo vzťahu k slovenskému právu.  

 Univerzálnosť profilu absolventa je nevyhnutná z dôvodu možnosti vykonávať všetky 

právne profesie.  

 Profil absolventa magisterského študijného programu má v sebe aj druhú stránku a tou 

je možnosť čiastočnej špecializácie, slúžiacej na rýchlejšiu adaptáciu v praxi.  

 Táto stránka profilu absolventa sa uskutočňuje s časti cez povinne voliteľné 

a predmety, ale zvlášť cez výberové predmety. Ide skôr o vylepšenie si štartovacej 

pozície po absolvovaní štúdia. 

 Absolventi magisterských študijných programov nachádzajú uplatnenie v rôznych 

právnych profesiách, či už doma alebo v rámci Európskej únie a tiež v širšej 

spoločenskej praxi. 

 


