
ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 

ŠPECIALIZÁCIA 

ÚSTAVNÉ PRÁVO 

 

ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Ľudské práva a právny štát 

 
1. Aké sú zdroje ľudských práv a aké základné teórie ľudských práv existujú? 
2. Akými najdôležitejšími ľudsko-právnymi zmluvami je viazaná Slovenská republika? 
3. Prečo sú dôležité hodnoty slobody, rovnosti a dôstojnosti a aký zmysel majú 

požiadavky čl. 12 ods. 1 Ústavy? 
4. Ako vznikli klauzuly rovnosti, čo je ich obsahom a aký je vzťah medzi čl. 12 ods. 2 

ústavy a tzv. antidiskriminačným zákonom? 
5. Aký je rozdiel medzi relatívnymi a absolútnymi právami? Ktoré ústavné práva sú 

absolútne a ktoré relatívne. Prečo sú niektoré práva absolútnymi? 
6. Aké sú ústavné limity obmedzovania ľudských práv (čl. 13 ústavy) a aké príklady 

jednotlivých porušení týchto požiadaviek sa stali v Slovenskej republike? 
7. Prečo je dôležité právo na život a prečo podľa ústavného súdu SR toto právo nemá 

plod? Je eutanázia v slovenskej republike povolená? 
8. Aký je význam a funkcia absolútneho zákazu mučenia? Ako definujeme mučenie, 

neľudské zaobchádzanie a trest? 
9. Aký je význam a funkcia práva na osobnú slobodu a aké sú záruky jeho ochrany? Aké 

obmedzenia práva na osobnú slobodu zakotvuje ústava? 
10. Ako je právo na súkromie zakotvené v ústave (ako a v akých článkoch) a v iných 

právnych predpisoch (príklady). Aká je funkcia tohto práva? 
11. Ako sa právo na súkromie dostáva do konfliktu s právom na slobodu prejavu? Ako má 

byť podľa ústavného súdu takýto konflikt testovaný? 
12. Aký je význam a funkcia práva vlastniť majetok? Aké obmedzenia sú zakotvené 

v ústave a ako je proces obmedzovania tohto práva vymedzený v ústave? 
13. Aký je význam a zmysel slobody svedomia, náboženského vyznania a viery? Prečo je 

táto sloboda dôležitá? 
14. Aká je funkcia práva na informácie a slobody prejavu v demokratickej spoločnosti? 

Prečo je sloboda prejavu v demokratickej spoločnosti dôležitá? 
15. Aká je funkcia petičného, zhromažďovacieho a združovacieho práva? 
16. Aké sú ústavné princípy politickej participácie a funkcia práva voliť a byť volený a 

práva na odpor? 
17. V čom sú sociálne, hospodárske a kultúrne práva odlišné od iných práv a čo s nimi 

majú spoločné. Ako tieto rozdiely vplývajú na ich vymožiteľnosť a judikovateľnosť? 
18. Aké záruky ochrany životného prostredia ponúka ústava a medzinárodné dohovory, 

ktorými je Slovenská republika viazaná? 
19. Prečo je dôležitý procesný aspekt práv v kontexte judikatúry a aké sú záruky podľa čl. 

46 Ústavy a čl. 6 Dohovoru? 
20. Aké záruky spravodlivého procesu sú obsiahnuté v čl. 47 a 48 ústavy? 



21. Aké záruky spravodlivého procesu sú obsiahnuté v čl. 49 a 50 ústavy? 
22. Aká je funkcia ústavy a ústavných dokumentov? 
23. Ako klasifikujeme ústavy a prečo sú klasifikácie ústav užitočné? 
24. Čím sa líši jazyk ústav od jazyka podústavných predpisov? Je interpretácia ústavných 

dokumentov špecifická? 
25. Ako sa odlišuje pojem koncepcia Rechtsstaatu od koncepcie Rule of law? 
26. Aké sú princípy právneho štátu? 
27. Je Slovenská republika právnym štátom? 
28. Aké zásady zakotvuje princíp právnej istoty a aký je ich základný obsah? 
29. Čo znamená zákaz retroaktivity a prečo nie je zmysluplné je delenie na pravú 

a nepravú? 
30. Čo znamená požiadavka proporcionality v ústavnom práve a ako a prečo sa vykonáva 

test proporcionality? 

 
 


