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Úlohou študenta na záverečnej skúške bude, okrem zodpovedania teoretickej otázky, aj
vypracovanie simulovaného prípadu, ktorý bude obsahovo spadať do niektorej z nižšie
uvedených tém. Súčasťou každého simulovaného prípadu bude jedna alebo viacero otázok,
ktoré s prípadom a jeho témou vecne súvisia.
1. Pramene ústavného práva v SR
2. Princípy Ústavy SR
3. Materiálne jadro Ústavy SR a jej vzťah k ústavným zákonom
4. Štátne zriadenie SR – územie, štátne občianstvo, štátne symboly
5. Vzťah Ústavy SR a medzinárodného práva a práva EÚ
6. Základné práva a slobody – základné ústavné princípy, subjekty
7. Obmedzovanie základných práv a slobôd a test proporcionality
8. Pozitívny záväzok SR vo vzťahu k základným právam a slobodám
9. Územná samospráva v SR – ústavná koncepcia, orgány a ich voľby, vzťah k štátu
10. Národná rada SR – voľby, postavenie, právomoci a pôsobnosť, zákonodarný proces
11. Poslanec Národnej rady SR – mandát, práva a povinnosti, imunita
12. Referendum – predmet, vyhlásenie a konanie, platnosť výsledkov, záväznosť prijatých
návrhov
13. Prezident SR – voľby, postavenie, právomoci, zodpovednosť
14. Vláda SR – ústavné základy pôsobenia, kreácia, právomoci, zodpovednosť
15. Súdna moc – ústavné princípy, právomoci, kreácia súdov a sudcov, zodpovednosť
sudcov
16. Súdna rada SR – postavenie, kreácia, právomoci
17. Ústavný súd SR – postavenie, kreácia, právomoci, konanie pred Ústavným súdom
18. Vzťah Ústavného súdu SR a všeobecných súdov
19. Prokuratúra SR – postavenie a úlohy, postavenie a kreácia Generálneho prokurátora
20. Verejný ochranca práv – postavenie, kreácia a pôsobnosť
21. Kontinuita a diskontinuita SR s predchádzajúcim ústavným vývojom
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