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OTÁZKY NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
ÚSTAVNÉ PRÁVO
1)

Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR

2)

Ústavné zákony ako pramene ústavného práva SR

3)

Súdne precedensy a právna doktrína ako pramene ústavného práva SR

4)

Medzinárodné zmluvy v ústavnom práve SR

5)

Zodpovednosť a sankcie v ústavnom práve SR

6)

Subjekt, objekt a obsah ústavnoprávnych vzťahov

7)

Pramene ústavného práva

8)

Ústava SR – jej charakteristika, funkcie a formy realizácie

9)

Preambula Ústavy SR a jej význam

10)

Vzťah Ústavy SR a ústavných zákonov

11)

Vzťah Ústavy SR a práva EÚ

12)

Zmena Ústavy SR

13)

Materiálne jadro Ústavy SR

14)

Ústavný vývoj Slovenska po r. 1993

15)

Význam a obsah princípu právneho štátu (formálny a materiálny právny štát)

16)

Význam a obsah princípu demokratického štátu

17)

Deľba moci v ústavnom poriadku SR

18)

Princíp pluralizmu v ústavnom poriadku SR

19)

Princíp republikánskeho parlamentarizmu v ústavnom poriadku SR

20)

Princíp sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky v ústavnom poriadku SR

21)

Princíp zabezpečenia a ochrany základných práv v ústavnom poriadku SR

22)

Princíp unitárneho štátu a princíp územnej samosprávy v ústavnom poriadku SR

23)

Štátne zriadenie v SR

24)

Štátne symboly SR

25)

Štátne územie SR a ústavnoprávne vymedzenie štátnych hraníc

26)

Štátne občianstvo SR – pojem a obsah, vznik a zánik

27)

Spôsoby nadobúdania štátneho občianstva v SR
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28)

Základné práva a slobody v ústavnom systéme SR – pramene a všeobecná
charakteristika

29)

Subjekty základných práv a slobôd v SR

30)

Obmedzenia základných práv a slobôd v SR

31)

Právo na súdnu ochranu a zásady súdneho procesu v Ústave SR

32)

Test proporcionality pri posudzovaní zásahov do základných práv a slobôd v SR

33)

Rovnosť a zákaz diskriminácie v ústavnom práve SR

34)

Garancie základných práv a slobôd; vnútroštátne a medzinárodné

35)

Pozitívny záväzok SR vo vzťahu k základným práva a slobodám

36)

Osobné práva a slobody – všeobecná charakteristika, rozbor podľa Ústavy SR

37)

Politické práva – všeobecná charakteristika, rozbor podľa Ústavy SR

38)

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva - všeobecná charakteristika, rozbor podľa
Ústavy SR

39)

Práva národnostných menšín a etnických skupín - všeobecná charakteristika, rozbor
podľa Ústavy SR

40)

Princípy volebného práva v SR

41)

Väčšinové volebné systémy v ústavnom systéme SR

42)

Proporcionálne volebné systémy v ústavnom systéme SR

43)

Organizácia volieb a ich priebeh

44)

Prideľovanie mandátov – parlamentné voľby

45)

Prideľovanie mandátov – komunálne voľby

46)

Volebné komisie – druhy, zloženie, spôsob kreovania, pôsobnosť.

47)

Volebná kampaň

48)

Politické strany v ústavnom systéme SR

49)

Politické strany – hospodárenie politických strán a ich financovanie v SR

50)

Reprezentatívna a priama demokracia; formy priamej demokracie

51)

Vymedzenie predmetu referenda v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR

52)

Právne účinky a (ne)záväznosť referenda v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR

53)

Forma vlády v SR

54)

Národná rada SR – ústavné postavenie, organizácia činnosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Katedra ústavného práva a teórie práva
55)

Schôdza Národnej rady SR – pravidlá rokovania, postup pri rokovaní o jednotlivých
bodoch, hlasovanie

56)

Výbory Národnej rady SR – ústavné postavenie, druhy, zloženie, pôsobnosť

57)

Poslanec Národnej rady SR – postavenie, práva a povinnosti

58)

Poslanecká imunita

59)

Poslanci Národnej rady SR – povaha mandátu, nezlučiteľnosť funkcie, zánik mandátu

60)

Kontrolná pôsobnosť Národnej rady SR

61)

Kreačná pôsobnosť Národnej rady SR

62)

Pôsobnosť Národnej rady SR v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky

63)

Zákonodarná pôsobnosť Národnej rady SR a zákonodarný proces

64)

Promulgácia právnych predpisov

65)

Postavenie a úlohy prezidenta v ústavnom systéme SR

66)

Kreačné právomoci prezidenta SR v kontexte judikatúry Ústavného súdu SR

67)

Zodpovednosť prezidenta republiky za výkon funkcie

68)

Zastupovanie prezidenta republiky

69)

Vzťah vlády a Národnej rady SR v podmienkach ústavného systému SR

70)

Proces a podmienky kreácie vlády SR

71)

Prezident SR a vláda SR ako orgány výkonnej moci – vzájomný vzťah a pôsobnosti

72)

Zloženie vlády a právomoci vlády

73)

Ústavné základy pôsobenia vlády v SR

74)

Ústavné princípy súdnej moci v SR

75)

Súdna rada SR a jej úlohy vo vzťahu k súdnej moci

76)

Ústavné súdnictvo – všeobecná charakteristika

77)

Ústavnosť a ochrana ústavnosti v SR

78)

Preventívna kontrola ústavnosti v SR

79)

Vzťah Ústavného súdu SR a všeobecných súdov

80)

Abstraktná a konkrétna kontrola ústavnosti v ústavnom systéme SR

81)

Konanie pred Ústavným súdom SR a jeho princípy

82)

Druhy konaní pred Ústavným súdom SR a ich charakteristika

83)

Konanie o súlade právnych predpisov
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84)

Konanie o ústavnej sťažnosti

85)

Sudcovia Ústavného súdu SR

86)

Sudcovská tvorba práva

87)

Orgány ochrany práva v SR

88)

Verejný ochranca práv SR – ústavné postavenie, pôsobnosť

89)

Prokuratúra v. verejný ochranca práv – ústavnoprávne vymedzenie a úlohy

90)

Najvyšší kontrolný úrad SR

91)

Územná samospráva v SR – ústavná koncepcia a všeobecná charakteristika

92)

Tvorba a charakteristika právnych predpisov prijímaných územnou samosprávou

93)

Vzťah štátu a územnej samosprávy

94)

Samostatná a prenesená pôsobnosť územných samosprávnych celkov a obcí

95)

Orgány obce

96)

Orgány samosprávnych celkov

