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O t á z k y 

na ústnu časť rigoróznej skúšky – Ústavné právo SR 

 

1. Vznik SR – ústavný rámec 

2. Princípy konštitucionalizmu a ich uplatnenie v Ústave SR 

3. Formovanie ústavného systému SR ( ústava a jej priame novelizácie, ústavné zákony a ich 

vzťah k ústave)  

4. Ústava SR – typológia a funkcie 

5. Základné práva a slobody – ústavná koncepcia 

6. Základné ľudské práva a slobody 

7. Politické práva a slobody 

8. Petičné právo, sloboda zhromažďovania, sloboda združovania 

9. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva 

10. Práva príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín v ústavnoprávnom poriadku SR 

11. Štátne občianstvo SR 

12. Inštitút inkompatibility a ochrana verejného záujmu v ústavnom systéme SR 

13. Politické strany v ústavno – politickom a právnom systéme SR 

14. Reprezentatívna a priama demokracia, formy priamej demokracie 

15. Voľby do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu 

16. Voľby prezidenta SR 

17. Voľby do orgánov územnej samosprávy 

18. Zákonodarná právomoc NR SR – zákonodarný proces 

19. Kreačná  a kontrolná právomoc NR SR 

20. Formy činnosti Národnej rady SR a jej orgány  

21. Poslanci NR SR – charakter a obsah mandátu 

22. Prezident SR – postavenie, ustanovenie do funkcie, zastupovanie, ukončenie výkonu funkcie 

23. Prezident SR – pôsobnosť 

24. Vláda SR 

25. Referendum – ako forma realizácie štátnej moci 

26. Referendum – ako forma uskutočňovania územnej samosprávy 

27. Ústavný súd SR – základné črty kontroly ústavnosti a pôsobnosť ústavného súdu- všeobecne 

28. Pôsobnosť ústavného súdu vo veciach abstraktnej kontroly a ochrany ústavnosti 

29. Pôsobnosť ústavného súdu spojená s uplatňovaním demokratickej formy vlády 

30. Pôsobnosť ústavného súdu vo veciach ústavných sťažností vrátane sťažností orgánov územnej 

samosprávy 

31. Všeobecne o konaní pred ústavným súdom (štádia a inštitúty) a rozhodnutia ústavného súdu 

32. Najvyšší kontrolný úrad – organizácia a pôsobnosť 

33. Prokuratúra v ústavnoprávnom poriadku SR 

34. Všeobecné súdy v systéme štátnych orgánov SR 

35. Súdna rada 

36. Samosprávne orgány obce a VÚC 

37. Ústavné základy územnej samosprávy 

38. Verejný ochranca práv – postavenie, pôsobnosť 

39. Právo EÚ a jeho vplyv na ústavné právo SR 

40. Ústavnoprávna úprava mimoriadnych bezpečnostných situácii v Slovenskej republike 



 

O t á z k y 

na ústnu časť rigoróznej skúšky -  Základy teórie konštitucionalizmu 

__________________________________________________________________________________ 

1. Ústava, ústavodarná moc (pojmové vymedzenie) a funkcie ústavy 

2. Klasifikácia (typológia) ústav (základné klasifikačné kritériá) 

3. Právna charakteristika moderných ústav 

4. Ústavné normy a ústavné princípy (princípy demokratického konštitucionalizmu) 

5. Formy realizácie ústavy, ústavne konformný výklad 

6. Materiálne ohnisko ústavy, zmeny a doplnky ústav 

7. Ochrana ústavy (ústavné súdnictvo a iné formy ochrany ústavnosti) 

8. Politické strany v moderných demokratických štátoch (vznik, vývoj, pojem, funkcie, systémy 

politických strán)  

9. Podstata a funkcie volieb v moderných demokratických štátoch, princípy volebného práva 

10. Väčšinový volebný systém  

11. Proporcionálny volebný systém (systém pomerného zastúpenia) 

12. Parlamentná forma vlády (základná charakteristika a jej uplatňovanie v demokratických štátoch) 

13. Prezidentská forma vlády  (základná charakteristika a jej uplatňovanie v demokratických 

štátoch) 

14. Systém vlády zhromaždení (forma vlády vo Švajčiarsku) 

15. Racionalizovaný parlamentarizmus (kancelárska forma vlády) 

16. Poloprezidentská forma vlády  

17. Forma štátneho zriadenia (jednotné a zložené štáty)  

18. Federácia ako forma zloženého štátu a jej uplatňovanie v demokratických štátoch 

19. Postavenie ústavy v systéme vnútroštátnych prameňov práva 

20. Ústava a ústavné zákony 

21. Ústava a jej vzťahy k medzinárodnému a európskemu právu  

22. Súdna kontrola ústavnosti a jej typológia.  

23. Ústavný model Veľkej Británie 

24. Americký ústavný model 

25. Francúzsky ústavný model  

26. Nemecký ústavný model 

27. Základná charakteristika ústavného systému Českej republiky 

28. Ústavný model Poľska a Maďarska 
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