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Skúšobné otázky na ústnu časť rigoróznej skúšky z predmetu 

Teória štátu a práva, Právna komparatistika 

 

 

Teória štátu a práva 

 
1. Forma vlády  

2. Forma vlády z hľadiska vzťahu ústredných a miestnych orgánov moci 

3. Demokracia a jej formy 

4. Teória demokracie 

5. Formy priamej demokracie 

6. Voľby a volebné systémy 

7. Politický systém 

8. Postavenie štátu v politickom systéme 

9. Funkcie práva 

10. Modely právneho štátu 

11. Právny štát 

12. Deľba moci ako princíp právneho štátu 

13. Pojem a definícia práva  

14. Regulatívna funkcia práva 

15. Právo a ostatné normatívne systémy 

16. Tvorba práva 

17. Pramene práva 

18. Pramene slovenského práva 

19. Zákon ako prameň práva v európskom type právnej kultúry 

20. Všeobecnosť ako znak právnych noriem 

21. Pôsobnosť právnych noriem 

22. Právne vzťahy 

23. Právne skutočnosti 

24. Realizácia práva 

25. Aplikácia práva 

26. Interpretácia práva 

27. Odôvodnenie súdnych rozhodnutí 

28. Právnická argumentácia 

29. Právna zodpovednosť 

30. Zákonnosť – princíp právneho štátu 

31. Právne záruky zákonnosti 

32. Mimoprávne záruky zákonnosti 

33. Systém práva 

34. Právo súkromné a právo verejné 

35. Porovnávanie právnych poriadkov štátov strednej a východnej Európy a právnych 

poriadkov štátov EÚ 

36. Právnik a jeho profesia 

37. Prirodzené právo verzus právny pozitivizmus 



 

Právna komparatistika 

 
38. Vzájomné pôsobenie právnych poriadkov. Procesy konvergencie a divergencie v práve. 

39. Veľké právne systémy. Pojem a charakteristika rozhodujúcich právnych systémov 

súčasného sveta. 

40. Predmet a metóda porovnávacej právnej vedy 

41. Lex non scripta  - charakteristika a uplatnenie v systémoch kontinentálnej Európy 

42. Historické prototypy ústav 

43. Kontinentálny právny systém – charakteristika a jednotlivé okruhy 

44. Miesto slovenského práva v kontinentálnom právnom systéme 

45. Systém Common Law – charakteristika a jednotlivé okruhy 

46. Súdny precedens ako prameň práva v angloamerickom a kontinentálnom type právnej 

kultúry 

47. Inštitút vlastníctva, trustu, zmluvy a tortu v anglickom práve 

48. Právo Spojených štátov amerických 

49. Klasické islamské právo a modernizácia práva  

50. Ďalekovýchodné právne kultúry – charakteristika tradičnej právnej kultúry a procesy 

modernizácie  

51. Zmiešané právne systémy 

52. Právo Európskej únie 
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