
 

Otázky Teória práva I.- A  

1. Významné právnické školy. 

2. Právny pozitivizmus. 

3. Škola prirodzeného práva. 

4. Škola právnej sociológie.  

5. Marxistická teória práva, právo a ekonómia. 

6. Pojem právo a jeho definičné znaky. 

7. Objektívne a subjektívne právo 

8. Funkcie práva. 

9. Dôvody platnosti práva. 

10. Platnosť a účinnosť v právnom poriadku. 

11. Pojem a znaky právnej normy. 

12. Tradičná štruktúra právnej normy. 

13. Hypotéza, dispozícia a sankcia právnej normy. 

14. Zdvojená štruktúra právnej normy. 

15. Druhy právnych noriem. 

16. Právne normy podľa stupňa právnej sily. 

17. Pôsobnosť právnych noriem. 

18. Retroaktivita, intertemporalita, derogácia a abrogácia 

19. Právo ako hierarchický systém 

20. Prvky právneho systému 

21. Teórie členenia práva na súkromné a verejné. 

22. Základné odvetvia súkromného práva. 



23. Základné odvetvia verejného práva. 

24. Medzinárodné a vnútroštátne právo.  

25. Hmotné a procesné právo. 

26. Normatívne systémy spoločnosti. 

27. Obyčaj, mrav a mravnosť. 

28. Základné prístupy vo vzťahu práva a morálky. 

29. Normotvorba, tvorba práva, legislatíva. 

30. Legislatívny proces. 

 

Otázky Teória práva I.- B 

1. Pojem a druhy prameňov práva  

2. Formálne pramene práva - definovanie a jednotlivé druhy. 

3. Normatívny právny akt ako prameň práva. 

4. Právne obyčaje ako pramene práva. 

5. Normatívne zmluvy- charakteristika a ich druhy. 

6. Precedens ako prameň práva. 

7. Právne princípy - charakteristika, význam a druhy. 

8. Vymedzenie kontinentálneho systému práva. 

9. Angloamerický právny systém a jeho základné črty. 

10. Islamský právny systém. 

11. Tradičné právo afrických štátov. 

12. Právo Číny a východnej Ázie a právo Indie. 

13. Pojem a druhy sankcií v práve. 



14. Sankcie v súkromnom práve. 

15. Sankcie vo verejnom práve. 

16. Charakteristika právnej zodpovednosti a predpoklady jej vzniku. 

17. Rozdiel medzi subjektívnou a objektívnou právnou zodpovednosťou. 

18. Rozdiely medzi súkromnoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou. 

19. Charakterizujte medzinárodnoprávnu zodpovednosť. 

20. Definujte pojem právny vzťah, vymenujte jeho prvky a predpoklady. 

21. Definujte pojem právna skutočnosť a uveďte, aké druhy právnych 

skutočností poznáme. 

22. Definujte pojem právny úkon. 

23. Náležitosti vôle a jej prejavu pri právnom úkone. 

24. Definujte pojem protiprávne konanie a stručne popíšte jeho náležitosti. 

25. Definujte pojem aplikácia práva a popíšte časti (stupne) aplikácie práva. 

26. Aké druhy rozhodnutí s ohľadom na ich účinky poznáme? 

27. Vysvetlite pojmy platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť. 

28. Druhy opravných prostriedkov a ich účinok. 

29. Druhy výkladov v práve. 

30. Právna argumentácia. 

 

Informácie k ústnej skúške: 

Na skúške študent odpovedá na dve otázky (1. z otázok A a 2. z otázok B). Skúšajúci vždy 

študentovi zadá právnu vetu na určenie štruktúry právnej normy. Za ústnu skúšku môže 

študent získať 80 % z celkového hodnotenia v pomere 30 % otázka prvá, 30 % otázka druhá 

a 20 % za správne určenie štruktúry právnej normy. Každú otázku vrátane rozboru normy 

musí študent zodpovedať na minimálne 61%.  

Za priebežne hodnotenie môže študent dosiahnuť maximálne 20 % z celkového hodnotenia. 


