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Okruh otázok na rigoróznu skúšku
z TEÓRIE ŠTÁTU A PRÁVA
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Verejná autorita, normativita a integrita spoločnosti.
Čím sa odlišuje moderná parlamentná republika od klasickej parlamentnej republiky?
Právo a hodnota slobody.
Miera obmedzenia slobody a moci.
Sociálna spravodlivosť, sociálny štát a partnerstvo.
Štát ako právna inštitúcia.
Názov a špecifické znaky štátu.
Územie a hranice štátu a spôsoby nadobúdania/straty územia.
Obyvateľstvo štátu.
Štátna moc a jej suverenita, legitimita, legalita a efektivita.
Suverenita štátu, ľudu, národa, parlamentu a otázka jej deliteľnosti/nedeliteľnosti.
Význam výrazu vláda.
Sústava štátnych orgánov a organizácií.
Verejní funkcionári a systémy verejnej služby.
Zdroj moci a reprezentácie moci.
Právomoci a postavenie hlavy štátu v sústave štátnych orgánov.
Právomoci a postavenie vlády v sústave štátnych orgánov.
Právomoci a postavenie súdnictva v sústave štátnych orgánov.
Postavenie orgánov štátnej správy a samosprávy.
Právomoc, kompetencia a zodpovednosť štátnych orgánov.
Ústava a forma štátu.
Mnohotvárnosť foriem štátu.
Pojem forma vlády a klasifikácia foriem vlády.
Teória deľby moci a modely deľby moci.
Zásady deľby moci.
Prezidentská republika.
Parlamentná republika a monarchia.
Demokracia ako vláda ľudu a jej znaky (princípy).
Limitácia štátnej moci, pravidlo majority a limitácia majority.
Mandát a koncepcie prezentácie ľudu.
Idea a princípy právneho štátu.
Občianska spoločnosť a právny štát.
Policajný štát a právny štát, právo a bezprávie.
Nezávislosť súdnictva a jej záruky.
Samospráva a samosprávne (komunálne) právo.
Štát v koncepcii politickej filozofie liberalizmu.
Vnútroštátne a medzinárodné právo.
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Teória práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Koncepcie tvorby práva.
Právo a morálka.
Objektívne a subjektívne právo
Subjektívne právo a právny nárok
Retroaktivita právnych noriem.
Vykonávacie právne predpisy.
Právna obyčaj a normatívne právne akty v sústave prameňov práva.
Normatívny právny akt ako prameň práva.
Časová pôsobnosť právnych noriem.
Precedens a sudcovská tvorba práva.
Význam času v práve.
Pojem a druhy sankcií v práve a otázka štátneho donútenia.
Represívne sankcie, teórie trestania a účel trestu.
Vznik a zánik platnosti a účinnosti právnych noriem.
Pojem právna norma a špecifické znaky právnej normy.
Aplikácia práva.
Právna zodpovednosť.
Zásady aretroaktivity a retroaktivita právnych noriem.
Triedy (druhy) právnych noriem.
Blanketové a odkazujúce normy.
Verejné a súkromné právo.
Prikazujúce, zakazujúce a dovoľujúce právne normy.
Veľké právne systémy.
Právoplatnosť, vykonateľnosť, výkon a vymožiteľnosť rozhodnutia v aplikácii práva.
Kogentné a dispozitívne právne normy.
Forenzný výklad práva.
Realizácia práva a jej formy.
Realizácia práva v právnych vzťahoch.
Pojem a klasifikácia právnych úkonov (právneho konania).
Aplikácia práva.
Pojem právne skutočnosti (druhy, funkcia).
Výklad práva.
Uváženie pri aplikácii práva a analógia v práve.
Novelizácia, novela a formy zmeny a zániku platných právnych noriem.
Ľudské práva a slobody, ich členenie, generácie a charakteristika.
Vykonávacie právne predpisy, druhy, funkcia, spôsob vydávania.
Neplatnosť právnych úkonov.
Medzinárodné právo a vnútroštátne právo individuálneho právneho aktu.
Subjekty práva a právna subjektivita.
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Okruh otázok na rigoróznu skúšku
z TEÓRIE ŠTÁTU A PRÁVA
ako 2. predmet
Teória štátu
1. Miera obmedzenia slobody a moci.
2. Štát ako právna inštitúcia.
3. Názov a špecifické znaky štátu.
4. Suverenita štátu, ľudu, národa, parlamentu a otázka jej deliteľnosti/nedeliteľnosti.
5. Sústava štátnych orgánov a organizácií.
6. Zdroj moci a reprezentácie moci.
7. Postavenie orgánov štátnej správy a samosprávy.
8. Právomoc, kompetencia a zodpovednosť štátnych orgánov.
9. Ústava a forma štátu.
10. Pojem forma vlády a klasifikácia foriem vlády.
11. Teória deľby moci a modely deľby moci.
12. Prezidentská republika.
13. Parlamentná republika a monarchia.
14. Čím sa odlišuje moderná parlamentná republika od klasickej parlamentnej republiky?
15. Demokracia ako vláda ľudu a jej znaky (princípy).
16. Limitácia štátnej moci, pravidlo majority a limitácia majority.
17. Idea a princípy právneho štátu.
18. Občianska spoločnosť a právny štát.
19. Policajný štát a právny štát, právo a bezprávie.
20. Nezávislosť súdnictva a jej záruky.
21. Samospráva a samosprávne (komunálne) právo.
22. Štát v koncepcii politickej filozofie liberalizmu.
23. Občianska neposlušnosť a ins resistendi
Teória práva
1. Právo a morálka.
2. Právo a spravodlivosť
3. Retroaktivita právnych noriem.
4. Vykonávacie právne predpisy.
5. Normatívny právny akt ako prameň práva.
6. Časová pôsobnosť právnych noriem.
7. Precedens a sudcovská tvorba práva.
8. Význam času v práve.
9. Pojem a druhy sankcií v práve a otázka štátneho donútenia.
10. Vznik a zánik platnosti a účinnosti právnych noriem.
11. Aplikácia práva.
12. Právna zodpovednosť.
13. Zásady arektroaktivity a retroaktivita právnych noriem.
14. Objektívne a subjektívne právo
15. Triedy (druhy) právnych noriem.
16. Verejné a súkromné právo.
17. Prikazujúce, zakazujúce a dovoľujúce právne normy.
18. Kogentné a dispozitívne právne normy.
19. Realizácia práva.
20. Aplikácia práva.
21. Pojem právne skutočnosti (druhy, funkcia).
22. Výklad práva.
23. Ľudské práva a slobody, ich členenie, generácie a charakteristika.
24. Vykonávacie právne predpisy, druhy, funkcia, spôsob vydávania.
25. Subjekty práva a právna subjektivita.
26. Individuálne právne akty
27. Právoplatnosť, vykonateľnosť a výkon rozhodnutia
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Okruh otázok z medzinárodného práva pre rigorózne skúšky
1. Hospodárska a sociálna rada OSN
2. Záverečný akt OBSE a hospodárske vzťahy členských krajín
3. UNCTAD
4. UNCITRAL
5. Zásady ochrany investícií v medzinárodných zmluvách
6. Záväzkový štatút v MPS
7. Rozhodcovské konanie v MPS
8. Viazané obchody podľa OZ
9. Subjektivita právnických osôb v MPS
10. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí
11. Náležitosti kúpnej zmluvy podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovarov
12. Vzťah Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovarov a vnútroštátnych zákonov
13. § 2 zákona 97/1963
14. Vecné práva v MPS
15. Vydržanie v MPS
16. Kolízno-právna úprava právnych úkonov
17. Autonómia vôle strán v MPS
18. Rozhodcovská doložka

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

