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1. ZÁKLADY FILOZOFIE
Filozofické myslenie a mýtické myslenie. Grécka polis – nezávislé spoločenstvo občanov.
Predsokratovská filozofia – školy a predstavitelia. Dominantné problémy gréckej filozofie.
Sofisti, ich činnosť a poslanie. Sokrates, Platón, Aristoteles: prínos, význam, diela.
Filozofické disciplíny. Monizmus, dualizmus, pluralizmus. Obdobie helenizmu.
Prechod k stredovekému mysleniu. Patristika a scholastika: hlavné teoretické problémy,
najvýznamnejší predstavitelia a ich základné diela.
Renesančné myslenie – základné znaky. Renesančná prírodoveda a sociálna filozofia –
predstavitelia. Pojem humanizmus. Významné vedecké a technické objavy. Utopizmus.
Problémy náboženstva, morálky, štátu a práva. Reformácia kresťanstva – predstavitelia.
Klasická novoveká filozofia. Charakteristika empirizmu a racionalizmu, ich iniciatívnosť pre
teóriu poznania a vedu. Predstavitelia a reprezentatívne diela. Analýza, syntéza, indukcia
a dedukcia. Determinizmus, indeterminizmus, kauzalita, teleologizmus, agnosticizmus. Štát
a právo. Pojmy teizmus, ateizmus, panteizmus, deizmus. Východiská liberalizmu.
Osvietenská filozofia, osobnosti, diela a vplyv osvietenského myslenia a programu u nás
a v Európe. Štátna moc, právo, vláda.
Nemecký klasický idealizmus, najvýznamnejšie osobnosti, kľúčové problémy, diela.
Filozofické myslenie v 19. storočí – východiská pozitivizmu. Voluntarizmus, filozofia života,
novokantovstvo, marxizmus. Ich špecifiká a predstavitelia. Diela.
Filozofické smery 20. storočia, najvýraznejšie osobnosti a témy. Pojmy hermeneutika,
verifikácia, falzifikácia, antropologizmus, scientizmus, paradigma.
Postmoderna – pojem a situácia. Tematizovanie nových problémov človeka a spoločnosti.
Etika a jej predmet. Základné etické pojmy.
Literatúra
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Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008
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2. ZÁKLADY PRÁVA, ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pramene európskej právnej kultúry
- právo a iné normatívne systémy
- definícia práva a jeho úloha v spoločnosti
- právna kultúra
- myšlienkové zdroje európskej právnej kultúry
- vplyv rímskeho práva v Európe
- kontinentálny typ právnej kultúry
- systém práva
- medzinárodné a vnútroštátne právo
- verejné a súkromné právo
- právne odvetvia
- formy vyjadrenia práva
- tvorba práva
Právny štát
- vznik a história právneho štátu
- definícia právneho štátu
- realizácia a aplikácia práva v spoločnosti
- právo na spravodlivý proces
- právne poradenstvo a právna pomoc
- hierarchia právnych noriem a ústavné súdnictvo
- nezávislosť súdnictva
- preskúmanie súdneho rozhodnutia a opravné prostriedky
Ľudské práva
- vznik a história ľudských práv, historické dokumenty o ľudských právach
- definícia ľudských práv, subjekt a predmet ľudských práv
- koncepcie ľudských práv
- prirodzené práva človeka
- štruktúra a generácie ľudských práv
- právo na život
- právo na súkromie
- sloboda svedomia
- sloboda prejavu
- zhromažďovacie a združovacie právo
- petičné právo
- hospodárske, sociálne a kultúrne práva
- ochrana ľudských práv a jej vývoj
- ochrana na celosvetovej úrovni, Organizácia spojených národov
- ochrana a dokumenty na európskej úrovni, Rada Európy
- ľudské práva v Európskej únii
- ľudské práva v bývalom Československu
- ľudské práva v Slovenskej republike
Ústava Slovenskej republiky
- prijatie, platnosť a účinnosť Ústavy
- štruktúra Ústavy
- Preambula Ústavy a jej význam
- základné ustanovenia Ústavy

-

štátne symboly
ľudské práva v Ústave Slovenskej republiky
hospodárstvo Slovenskej republiky
ústavná úprava územnej samosprávy
Národná rada Slovenskej republiky
ústavná úprava referenda
ústavná úprava prezidenta republiky a vlády
ústavná úprava súdnej moci, Ústavný súd, Súdna rada a súdy Slovenskej republiky
ústavná úprava prokuratúry a verejného ochrancu práv

Literatúra
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Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v platnom znení.

3. HISTÓRIA
Najstaršie civilizácie
Staroveké Grécko
Staroveký Rím
Stredoveké štáty (Franská ríša, Byzancia, Slovania, Normani, Arabi, Francúzsko, Anglicko,
Svätá rímska ríša) a spoločnosť
Slovensko od príchodu Slovanov po vznik Veľkej Moravy
Veľká Morava
Uhorský štát a spoločnosť v období Arpádovcov
Uhorský štát a spoločnosť v období Anjouovcov a Žigmunda Luxemburského
Uhorský štát a spoločnosť od Albrechta Habsburského po bitku pri Moháči
Slovensko v období Habsburskej monarchie (vývoj po Moháči, reformácia a protireformácia,
stavovské povstania a zápas s Turkami, spoločnosť a kultúra v 16. a 17. storočí)
Vláda Karola III. a Márie Terézie
Slovensko v Habsburskej monarchii v 18. storočí
Modernizácia Uhorska v rokoch 1780 – 1848
Vznik slovenského moderného národa, národné obrodenie
Revolúcia 1848/49 v Habsburskej monarchii, Slováci v revolúcii
Bachov absolutizmus a obdobie do rakúsko-maďarského vyrovnania
Rakúsko-maďarské vyrovnanie
Slovenské politické aktivity počas dualizmu
Spoločnosť a kultúra v období dualizmu
Renesancia a humanizmus
Zámorské objavy
Reformácia, rekatolizácia, protireformácia
Náboženské vojny
Baroková kultúra
Európa v období 16. – 18. storočia
Osvietenstvo
Americká revolúcia, vznik USA
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4. HISTÓRIA - 20. STOROČIE
Svet na začiatku dvadsiateho storočia. Prvá svetová vojna – priebeh. Prímerie a mierové
zmluvy.
Rusko a revolúcie: 1905 a 1917 (februárová, októbrová) Občianska vojna a intervencia
v Rusku. Vznik Sovietskeho zväzu.
Versaillsko – washingtonský povojnový mierový systém. Spoločnosť národov a jej činnosť.
Medzivojnové obdobie 1918 – 1939. Totalitné systémy v Európe. Fašizmus, korporatívno –
stavovský systém v Taliansku. Weimarská republika; nastolenie nacizmu v Nemecku;
vodcovský systém. Rasové zákonodarstvo a prax. Ideológia nacionalizmu, šovinizmu, práva
na životný priestor a dobyvačná vojnová politika. Sovietsky zväz ; nová ekonomická politika,
industrializácia a hromadná ὕa násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Despotický režim J.
V. Stalina. Komunistická internacionála.
Štáty Európy (netotalitné) v medzivojnovom období. Nové (nástupnícke) štáty. Povojnová
politická a hospodárska nestabilita. Konjunktúra v r. 1924 – 1929. Svetová hospodárska
depresia (1929 – 1939) a politické dôsledky. Keynesiánske ekonomické opatrenia. Občianska
vojna v Španielsku. Politika appeasementu. Kolektívna bezpečnosť a Spoločnosť národov.
Mníchovská dohoda. Pakt Ribentrop – Molotov.
USA v medzivojnovom období. Hospodársky rozmach a blahobyt. „Čierny piatok“. Nový
údel (New Deal), voľný trh a štátne zásahy do hospodárstva.
Japonsko – ekonomika krajiny. Militarizácia. Veľmocenská politika v Ázii. Os Berlín – Rím –
Tokio.
Čína – po I. svetovej vojne. Sunjatsen. Kuomintang. Občianske vojny. Čankajšek – osobná
moc a diktatúra. Nankinská vláda (Maoisti).
Pád Osmanskej ríše. Turecká republika (Atatὕrk). Sekularizácia – reformy v štáte,
v zákonodarstve, v ekonomike a kultúre.
Druhá svetová vojna. Priebeh vojny na bojiskách v Európe, Afrike a Ázii. Prax nacistickej
okupácie. Atlantická charta. Konferencie veľkej trojky: Teherán, Jalta a Postupim.
Kapitulácia Nemecka. Pád Japonska. Charta Spojených národov a OSN. Norimberský proces.
Bipolárny svet s dvomi superveľmocami. Nová A-tómová (jadrová) strategická rovnováha.
Pravidlá studenej vojny (1949). Stalinský systém v strednej a východnej Európe. Krízy,
nepokoje obdobia destalinizácia v sovietskom bloku.
Sociálny štát západoeurópskeho typu (1952 – 1960). Vznik spoločného európskeho trhu.
Kríza sociálneho štátu v 80. rokoch. USA v 50. – 70. rokoch. Černošské hnutie proti
segregácii za ľudské práva v USA. Reaganomika.
Rozpad koloniálnej sústavy a nástup „tretieho sveta“. Arabská liga. Vznik Indie a Pakistanu.
Indočínska vojna. Konferencia v Bandungu. Dekolonizácia severnej Afriky (1955 – 1962),
čiernej Afriky (1960 - 1965). Hnutie nezúčastnených krajín. Nezávislosť portugalských
kolónií od r. 1974.

Rozšírenie komunizmu. Čínska ľudová republika 1949; kolektivizácia a industrializácia (do r.
1953) kultúrna revolúcia (1966 – 1970). Stagnácia v ZSSR a v sovietskom bloku (70. a 80
roky). Glasnosť a perestrojka (1985 – 1989). Nežné revolúcie. Rozpad ZSSR (1991).
Veda, technika a sociálne vzťahy v dvadsiatom storočí. Nová technologická revolúcia od
prelomu 50. a 60. rokov. Nadnárodná integrácia, ekonomická a kultúrna globalizácia.
Terciárna sfér (spracúvanie informácií od 80. rokov). Problémy zamestnanosti, „dvojtretinová
spoločnosť“ a sociálna politika. Ekológia. Tridsať rokov prosperity (1945 – 1975).
Energetická a menová kríza, stagnácia a inflácia, hospodárka recesia od r. 1975. Bohatý
„Sever“ a chudobný „Juh“. Dvadsiate storočie a problémy demokracie, ľudských a sociálnych
práv. Kultúra ako hodnota a tovar konzumu trhovej ekonomiky. Európa „v storočí od r. 1914
do roku 1989/1991“; moderný nacionalizmus, formy diktatúr, cesty k integrácii, inovácii
liberalizmu a socializmu. Európa ako geopolitický subjekt.
Slovenské dejiny:
Prvá svetová vojna, vývoj situácie na bojiskách a v zázemí. Americkí Slováci a výsledky ich
činnosti. Zahraničný odboj a hnutie za vytvorenie Československej republiky; dosiahnuté
výsledky v roku 1918. Slovenská národná rada. Deklarácia slovenského národa 30. októbra
1918. Boj o územie Slovenska. Trianonská mierová zmluva.
Ústava ČSR 1920. Amplitúdy politického života Slovenska v ČSR. Premeny školstva,
kultúry, modernizácia krajiny. Autonomistické hnutie a československá idea. Vývoj
hospodárstva na Slovensku. Svetová hospodárska kríza. Vysťahovalectvo. Postavenie
národnostných menšín a ich vzťah k ČSR. Národnostný štatút a jazykové práva. Viedenská
arbitráž. Žilinská dohoda. Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny. Autoritatívny štátny
režim druhej Č-SR a jej pád.
Vyhlásenie Slovenského štátu a ústava z júla 1939. Slovensko v medzinárodných vzťahoch do
r. 1941. Vojna proti ZSSR. Vzťahy s Maďarskom, Rumunskom a Chorvátskom. Stavovské
usporiadanie spoločnosti. Vodcovský systém. Postavenie HSĽS. Ochranná zmluva s Treťou
ríšou. Sociálne zákonodarstvo, umenie, školstvo. Rasové zákonodarstvo a trestná politika.
Protifašistický odboj. Slovenské národné povstanie. Oslobodenie Slovenska.
Postavenie Slovenska v ČSR od r. 1945. Košický vládny program. Tri pražské dohody.
Národný súd a defašizácia. Ľudovodemokratický systém a režim. Odsun karpatských
Nemcov. Výmena obyvateľstva s Maďarskom. Vládna kríza a štátny prevrat 1948. Ústava 9.
Mája. Sovietizácia štátu. Studená vojna. Zostrený triedny boj, represálie a perzekúcie.
„Diktatúra proletariátu“ ako totalitný politický systém. Spoločenská premena Slovenska,
ekonomika, sociálna štruktúra, školstvo, zdravotníctvo, veda. Ústava ČSSR z r. 1960.
Krízový a reformný vývoj od r. 1963. Socializmus s ľudskou tvárou 1968. Obrodný proces
a jeho násilné potlačenie. Protikomunistický odboj 1948 – 1989. Emigrácia. Kultúra, veda
a šport do roku 1990.
Pád komunistického režimu. Parlamentné voľby 1990. Od
centralistickej federácie k autentickej. Ustanovenie samostatnej Slovenskej republiky.
Slovenská republika v medzinárodných vzťahoch. Cesta do Európskej únie
a Severoantlantickej aliancie. Vývoj slovenskej politickej scény a vládnych koalícií.
Transformácia ekonomiky (malá a veľká privatizácia, presun majetkových hodnôt, zahraničné
kapitálové investície a technológie). Sociálne inovácie, vývoj životnej úrovne, od sociálne
rovnorodej spoločnosti k majetkove a regionálne heterogénnej. Vnútropolitické vládne
kyvadlo (sociálny štát a neoliberalizmus).
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5. VŠEOBECNÝ PREHĽAD ZAMERANÝ NA SPOLOČENSKÉ VEDY
-

všeobecný geografický prehľad

-

všeobecné geografické pojmy

-

základné politické udalosti súčasnosti

-

významné osobnosti politického a spoločenského života

-

základy sociológie

-

základy psychológie

-

základy politológie

-

základy práva

-

základy etiky

-

základný prehľad dejín umenia

-

všeobecné spoločenské dianie

-

medzinárodné organizácie a ich štruktúra

-

európska integrácia
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6. OVEROVANIE PREDPOKLADOV
LOGICKÉHO MYSLENIA
Overovanie predpokladov kritického myslenia a logického usudzovania sa uskutoční
formou písomného testu.
Literatúra
GAHÉR, F.: Logika pre každého, 3. doplnené vyd. Bratislava, Iris, 2003.
FÜRSTOVÁ, M. - TRINKS, J.: Filozofia, Bratislava: SPN, 2006: strany 47-79.

Vzorové príklady z písomného testu
zameraného na overovanie predpokladov
kritického myslenia a logického usudzovania
1. Ktorý z výrokov je ekvivalentný výroku „Nie je pravda, že a) SR je konštitučná monarchia
alebo b) Rakúsko je banánová republika.“ ?
a) SR nie je konštitučná monarchia alebo Rakúsko nie je banánová republika.
b) SR je konštitučná monarchia, ale Rakúsko nie je banánová republika.
c) Nie je pravda, že SR je konštitučná monarchia a nie je pravda, že Rakúsko je
banánová republika.
2. Z uvedených výrokov vyberte ten, ktorý je negáciou výroku „Niektorí Arabi sú sunniti.“
a) Niektorí Arabi nie sú sunniti.
b) Všetci Arabi sú šiiti.
c) Žiaden Arab nie je sunnita.
3. Z uvedených výrokov vyberte ten, ktorý je negáciou výroku „Niektoré psy nehryzú.“
a) Všetky psy hryzú.
b) Niektoré psy hryzú.
c) Žiaden pes nehryzie.
4. Predpokladajme, že dva nasledujúce výroky sú pravdivé:
„Autor zbierky básní Nox et solitudo študoval v Rumunsku.“
„Autor zbierky básní Nox et solitudo je autorom zbierky Verše.“
Ktorý z nasledujúcich výrokov z nich vyplýva?
a) Ivan Krasko je autor zbierky básní Nox et solitudo.
b) Ján Botto je autor zbierky básní Verše.
c) Autor zbierky Verše študoval v Rumunsku.
5. Ktorý z nasledujúcich výrokov je ekvivalentný s výrokom „Ak sa zablýska, tak zahrmí.“?
a) Ak nezahrmí, tak sa nezablýska.
b) Nezablýska sa alebo nezahrmí.
c) Ak sa nezablýska, tak nezahrmí.
6. Ktorý z nasledujúcich úsudkov je správny?
a) Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu,
zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti za škodu.
Nie je pravda, že Jozef neoprávnených zásahom do práva na ochranu osobnosti
spôsobil škodu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nie je pravda, že Jozef zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti
za škodu.
b) Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu,
zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti za škodu.
Nie je pravda, že Jozef zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti
za škodu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nie je pravda, že Jozef neoprávnených zásahom do práva na ochranu osobnosti
spôsobil škodu.

c) Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu,
zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti za škodu.
Jozef zodpovedá podľa ustanovení (tohto) zákona o zodpovednosti za škodu (vo veci
práva na ochranu osobnosti).
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Jozef neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobil škodu.
7. Ktorý úsudok je logicky správny, ak predpokladáme známe vlastnosti vzťahov “byť starší
ako”, “byť mladší ako” a “byť rovnako starý ako”:
a) Mišo je starší ako Ďuro.
Ďuro nie je mladší ako Anna.
Mišo je starší ako Anna.
b) Mišo nie je starší ako Ďuro.
Ďuro nie je mladší ako Anna.
Mišo je rovnako starý ako Anna.
c) Mišo nie je starší ako Ďuro.
Ďuro nie je mladší ako Anna.
Mišo je mladší ako Anna.
8. Slovná úloha:
V dedine Horná Maríková bolo spolu rybárov, poľovníkov a filatelistov 37. Niektorí boli len
rybármi – tých bolo 12. Tých, ktorí boli aj poľovníci aj rybári aj filatelisti, bolo7.
Poľovníkov, ktorí neboli ani rybári ani filatelisti, bolo 4. Filatelistov, ktorí neboli ani rybári
ani poľovníci, bolo 5. Poľovníkov bolo o 2 viac ako filatelistov. Rybárov, ktorí boli aj
filatelistami, ale neboli poľovníkmi, bolo 3.
a)
Koľko bolo aj rybárov aj poľovníkov, ktorí neboli filatelistami?
b)
Koľko bolo poľovníkov, ktorí boli aj filatelistami, ale neboli rybármi?
Pozn: Úlohu možno riešiť metódou Vennových diagramov alebo prostredníctvom
sústavy rovníc.
9. Sú dané výroky:
1) „Každý izotop je variant chemického prvku, ktorý sa líši počtom neutrónov v jadre.“
2) „Žiaden izotop nie je variant chemického prvku, ktorý sa líši počtom neutrónov
v jadre.“
Rozhodnite na základe logickej štruktúry výrokov, ktorý z logických vzťahov medzi
týmito výrokmi nastáva:
a) Aspoň jeden z nich je pravdivý.
b) Práve jeden z nich je pravdivý.
c) Najviac jeden z nich je pravdivý.
------------------------------------Poučenie
Pri otázkach kde je možnosť výberu z viacerých odpovedí, práve jedna (len jedna) odpoveď je
správna.

