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ŠTÁTOVEDA 

ak. r. 2020/2021 (denné štúdium) 

 

Vyučujúci:  doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD. 

Mgr. Vincent Bujňák, PhD.  

 

Povinná literatúra: 

- CIBULKA, Ľ.  a kol. Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 

 

Odporúčaná literatúra a pramene: 

- DOMIN, M. Volebné právo a volebné systémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 

- GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 

- HOLLÄNDER,  P. Základy všeobecné státovědy.  Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 

- KLÍMA, K.  a kol. Státověda.  Plzeň: Aleš Čeňek, 2011.  

- KLÍMA, K. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: 

ASPI,  2006. 

- KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 

- ĽALÍK, T. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2015. 

- OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: 

Eurokódex, 2012.  

- SVÁK, J., CIBULKA, Ľ., KLÍMA, K. Ústavné právo Slovenskej republiky. (Všeobecná 

časť), Bratislava: Eurokódex a PEVŠ,  2013. 

- TÓTHOVÁ, M.  Hlava štátu v systéme deľby moci. Košice: UPJŠ, 2015. 

- ďalšia odporúčaná literatúra bude spresnená na prednáškach a seminároch 

 

 

Podmienky absolvovania predmetu: 

Priebežné hodnotenie (20 %) a záverečná písomná skúška (80 %) 

- podmienky priebežného hodnotenia budú upresnené na seminároch 

 

Všetky prednášky budú postupne dostupné v podobe nahrávky v aplikácii Stream. 
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Témy prednášok: 

      

1. Úvod do štúdia štátovedy (týždeň od 21. 9. 2020)  

Dr. Bujňák 

Štátoveda  

Štát 

- pojem 

- vznik štátu, trvanie štátu 

- štátne územie 

- národ – obyvateľstvo 

- štátna moc 

- štátne občianstvo 

Teórie vzniku štátu 

 

2. Teória suverenity (týždeň od 28. 9. 2020)  

Dr. Bujňák 

- suverenita štátu 

- legitimita a legalita štátnej moci 

- štátoprávne aspekty členstva štátu v medzinárodných organizáciách 

a integračných zoskupeniach 

 

3. Forma štátu; Štátne zriadenie (týždeň od 5. 10. 2020) 

Dr. Bujňák 

Forma štátu 

- pojem a zložky 

Vertikálna štruktúra štátu (štátne zriadenie) 

- pojem 

- klasifikácia 

- jednotný štát 

- zložený štát 

- nadštátne spojenia 

 

4. Horizontálna štruktúra štátu (forma vlády); Štátny režim (týždeň od 12. 10. 2020)  

Dr. Bujňák 

- pojem 

- klasifikácia 

- prezidentská forma vlády 

-  parlamentná forma vlády 

- zmiešané formy vlády 

Štátny režim 
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5. Konštitucionalizmus (týždeň od 19. 10. 2020)  

doc. Giba 

- ústava, klasifikácia ústav 

- vznik ústavy 

- úloha ústavy v modernom štáte 

- funkcie ústavy 

- obsah ústavy 

- dynamizmus a stabilita ústavy 

- jazyk a rozsah ústavy 

- interpretácia a aplikácia ústavy 

 

6. Jednotlivec, spoločnosť a štát (týždeň od 26. 10. 2020)  

doc. Ľalík 

- základné práva a slobody 

- východiská základných práv a slobôd 

- obsah ZPS 

- subjekty ZPS 

- garancie a ochrana ZPS 

- obmedzenia ZPS 

 

7. Demokracia (týždeň od 2. 11. 2020) 

doc. Domin 

Demokracia vo všeobecnosti 

- pojem demokracia 

- formy a nástroje demokracie 

Priama demokracia 

- pojem priamej demokracie 

- referendum a iné nástroje priamej demokracie 

 

8. Voľby a volebné systémy (týždeň od 9. 11. 2020)  

doc. Domin 

- funkcie volieb 

- princípy volebného práva 

- volebné systémy 

- väčšinový volebný systém 

- proporcionálny volebný systém 

- kombinovaný volebný systém 
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9.  Hlava štátu ako ústavný inštitút (týždeň od 16. 11. 2020) 

doc. Domin 

- pojem hlava štátu 

- klasifikácia hlavy štátu v závislosti od formy vlády 

- kreácia hlavy štátu 

- postavenie a právomoci hlavy štátu 

- zastupovanie hlavy štátu 

- zodpovednosť hlavy štátu 

 

10. Súdna moc (týždeň od 23. 11. 2020) 

doc. Ľalík 

- pojem súdna moc a jej úlohy 

- princípy súdnej moci 

-  všeobecné súdnictvo 

- ústavné súdnictvo 

  

11. Ústavnoprávna povaha Európskej únie (týždeň od 30. 11. 2020) 

doc. Giba 

- členstvo v EÚ a suverenita štátu 

- princípy práva EÚ 

- občianstvo EÚ a Európsky parlament 

- deľba moci/inštitucionálna rovnováha v EÚ 

 

12. Samospráva (týždeň od 7. 12. 2020) 

doc. Trellová 

- pojem samospráva 

- ústavnoprávne aspekty samosprávy 

- územná samospráva a jej modely 

- záujmová samospráva 

 

13. Orgány ochrany práva (týždeň od 14. 12. 2020) 

doc. Trellová  

-  pojem orgány ochrany práva a ich klasifikácia 

- verejný ochranca práv – všeobecná charakteristika 

-  prokuratúra – štátne zastupiteľstvo 

-  advokácia 

-  notárstvo 

 

 


