
OTÁZKY NA SKÚŠKU Z TEÓRIE PRÁVA I. 

 
1. Aký je vzťah medzi spoločenskými hodnotami a normami?  

2. Vysvetlite vzťah medzi právom a morálkou.  

3. Charakterizujte legálnu spravodlivosť.  

4. Charakterizujte etickú spravodlivosť.  

5. Aký je vzťah medzi prírodným a právnym zákonom?  

6. Pojem právo.  

7. Vymenujte a charakterizujte funkcie práva v spoločnosti.  

8. Čo je objektívne právo.  

9. Čo je subjektívne právo.  

10. Aký je vzťah medzi subjektívnym právom a právnym nárokom.  

11. Ako chápeme pramene práva v materiálnom zmysle?  

12. Ako chápeme pramene práva v gnozeologickom zmysle?  

13. Ako chápeme pramene práva vo formálnom zmysle?  

14. Čo sú to právne obyčaje?  

15. Čo sú to precedensy?  

16. Charakterizujte normatívne zmluvy ako prameň práva.  

17. Čo sú to normatívne právne akty?  

18. Charakterizujte interné normatívne inštrukcie (organizačné akty).  

19. Vysvetlite, aký je vzťah medzi normatívnym právnym aktom a organizačnými 

(internými) inštrukciami?  

20. Charakterizujte kontinentálnu koncepciu tvorby práva.  

21. Charakterizujte anglo-americkú koncepciu tvorby práva.  

22. Čo znamená, že právna norma je platná? Kedy vzniká platnosť právnej normy?  

23. Čo chápeme účinnosťou právnej normy? Kedy vzniká účinnosť?  

24. Čo sú to tzv. terminované normy ?  

25. Vymenujte vonkajšie dôvody zániku právnej normy.  

26. V čom spočíva podstata a ako sa prejavuje novelizácia právneho predpisu?  

27. Čo je to derogačná klauzula a aké druhy sa rozlišujú?  

28. Vymenujte a charakterizujte derogačné pravidlá.  

29. V čom spočíva podstata pravej retroaktivity?  

30. V čom spočíva podstata nepravej retroaktivity?  

31. Čo znamená intertemporalita právnych noriem?  



32. Vymenujte a charakterizujte všeobecne primárne právne normy v SR .  

33. Vymenujte a charakterizujte sekundárne právne normy v SR.  

34. Charakterizujte kategorické a dispozitívne právne normy.  

35. Charakterizujte blanketové a odkazujúce právne normy.  

36. Charakterizujte kolízne právne normy.  

37. Charakterizujte základné rozdiely medzi verejnoprávnou a súkromnoprávnou 

reguláciou.  

38. Vymenujte a charakterizujte verejnoprávne sankcie.  

39. Vymenujte a charakterizujte súkromnoprávne sankcie.  

40. Vnútroštátne a medzinárodné právo – charakterizujte koncepcie ich vzájomného 

vzťahu  

41. Charakterizujte pojmy transformácia, adaptácia a adopcia (inkorporácia) ako varianty 

riešenia vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva.  

42. Pojem realizácie práva.  

43. Formy realizácie práva.  

44. Pojem právny vzťah.  

45. Vymenujte predpoklady právneho vzťahu.  

46. Vymenujte a stručne charakterizujte prvky právneho vzťahu.  

47. Pojem právne skutočnosti.  

48. Vymenujte právne skutočnosti závislé od vôle subjektov a stručne ich charakterizujte.  

49. Vymenujte právne skutočnosti nezávislé od vôle subjektov a stručne ich 

charakterizujte.  

50. Čo je právne konanie?  

51. Definujte právny úkon!  

52. Vymenujte náležitosti právneho úkonu!  

53. Charakterizujte jednotlivé náležitosti právneho úkonu!  

54. Vymenujte náležitosti prejavu vôle!  

55. Charakterizujte náležitosti prejavu vôle.  

56. Vymenujte a charakterizujte jednotlivé druhy právnych úkonov.  

57. Pojem protiprávne konanie.  

58. Čo je deliktuálna spôsobilosť.  

59. Definujte pojem zavinenie.  

60. Čo je podstatou úmyselného zavinenia?  

61. Čo je podstatou nedbanlivostného zavinenia?  



62. Čo sa rozumie právnou zodpovednosťou?  

63. Vymenujte a charakterizujte druhy právnej zodpovednosti.  

64. Význam času v práve.  

65. Čo je právna udalosť?  

66. Čo je premlčanie?  

67. Charakterizujte preklúziu.  

68. Čo je protiprávny stav.  

69. Čo rozumieme právnou subjektivitou?  

70. Charakterizujte pasívnu a aktívnu stránku právnej subjektivity.  

71. Čo rozumieme spôsobilosťou na právne a protiprávne konanie?  

72. Čo znamená spôsobilosť na práva a povinnosti?  

73. Čo sú to právnické osoby?  

74. Vymenujte objekty právneho vzťahu.  

75. Čo je obsahom právneho vzťahu?  

76. Vymenujte druhy právnych povinností.  

77. Pojem aplikácie práva v kontinentálnom systéme práva.  

78. Vymenujte a charakterizujte proces aplikácie práva.  

79. Čo je subsumpcia?  

80. Čo sú to individuálne právne akty?  

81. Aké sú rozdiely medzi normatívnym právnym aktom a individuálnym právnym 

aktom?  

82. Čo je právoplatnosť individuálneho právneho aktu?  

83. Čo znamená vykonateľnosť individuálneho právneho aktu.  

84. Čo je výkon rozhodnutia?  

85. Vymenujte a charakterizujte individuálne právne akty podľa účinkov, ktoré 

vyvolávajú.  

86. Aké sú to konštitutívne právne akty?  

87. Aké sú to deklaratórne právne akty ?  

88. Aké druhy individuálnych právnych aktov poznáte podľa právomoci štátnych orgánov, 

ktoré ich vydávajú?  

89. V čom je podstata uváženia pri aplikácii práva a aké druhy uváženia poznáte?  



90. Čo znamená analógia v aplikácii práva?  

91. Vymenujte a charakterizujte druhy analógie v aplikácii práva.  

92. Čo rozumiete výkladom práva?  

93. Čo je právna hermeneutika ?  

94. Aké druhy výkladu práva poznáte podľa subjektov výkladu?  

95. Vymenujte druhy výkladu práva podľa metód výkladu.  

96. Charakterizujte historický výklad práva.  

97. Aký je to teleologický výklad práva?  

98. Charakterizujte systematický výklad práva.  

99. Aký je to logický výklad práva? Vymenujte aspoň tri argumenty právnej logiky.  

100. Aké druhy výkladu práva poznáte podľa rozsahu výkladu? 


