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Základy práva 
Otázky na písomný test pre prijímacie konanie 

Číslo Otázka 

1.  Čo sú spoločenské normy? 

2.  Okolo akej najvyššej hodnoty sa sústreďujú estetické normy? 

3.  Okolo akých hodnôt sa sústreďujú právne normy, platné v právnom štáte? 

4.  Čo je občianska neposlušnosť? 

5.  Ako chápete monizmus práva? 

6.  Ako chápete spätosť práva so štátom? 

7.  Čo bol Corpus Iuris Civilis? 

8.  Čo charakterizuje európsky (kontinentálny) typ právnej kultúry? 

9.  V čom sú v Slovenskej republike obsiahnuté právne normy? 

10.  Čo rozumiete pod kodifikáciou? 

11.  Čo chápete pod filozofiou ústavy? 

12.  Ktoré odvetvie nášho práva je sústredené na štátnu správu verejných vecí? 

13.  Ktorý orgán rozhoduje o väzbe občana? 

14.  Akú formu vyjadrenia práva najčastejšie používajú štáty patriace do európskej právnej kultúry? 

15.  Ako sa nazývajú právne predpisy, ktoré prijíma Národná rada SR? 

16.  Ako sa označujú právne predpisy, ktoré vydáva vláda SR? 

17.  Ako sa nazývajú právne predpisy, ktoré vydávajú ministerstvá? 

18.  Čo je možné zaradiť pod pojem "vykonávacie predpisy"? 

19.  Ako by ste charakterizovali druh demokracie v našom štáte? 

20.  Aká väčšina poslancov Národnej rady SR je potrebná na prijatie ústavného zákona? 

21.  Ako sa nazýva publikačný nástroj, v ktorom sú publikované právne predpisy SR? 

22.  Čo rozumiete pod pojmom etatizmus? 

23.  Čo rozumiete pod štátnym paternalizmom? 

24.  Ktoré sú znaky sociálneho štátu? 

25.  Aký typ politického režimu je právny štát? 

26.  Čo je kaucia? 

27.  Kto obhajuje občanov v trestnom konaní? 

28.  Čo je úlohou advokátov? 

29.  Ako sa nazýva profesijná organizácia advokátov v SR? 

30.  Čomu slúži výklad práva? 

31.  Čo je právny vzťah? 

32.  Čo je právna zodpovednosť? 

33.  Čo je aplikácia práva? 

34.  Ktoré súdy patria do sústavy všeobecných súdov SR? 

35.  Ktorý orgán slúži na kontrolu ústavnosti? 

36.  Označte garancie sudcovskej nezávislosti! 

37.  Ktoré boli prvé veľké národné deklarácie ľudských práv? 

38.  Ktoré práva patria do prvej generácie ľudských práv? 

39.  Ktoré z uvedených práv sú politickými právami? 

40.  Slobodu združovania možno obmedziť len ak je to nevyhnutné v záujme: 
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41.  Ktoré z týchto práv patria do tzv. druhej generácie ľudských práv? 

42.  Ktoré z týchto práv patria do tretej generácie ľudských práv? 

43.  Aký dokument bol vyjadrením myšlienky medzinárodnej ochrany ľudských práv po 2. svetovej vojne? 

44.  Ktorý dokument o ľudských právach prijatý v roku 1991 na pôde Federálneho zhromaždenia ČSFR 
predchádzal prijatiu Ústavy SR? 

45.  Ktorá medzinárodná organizácia pri OSN sa sústreďuje na podporu kultúrnych práv? 

46.  V ktorom meste sídli Európsky súd pre ľudské práva? 

47.  Ktorý súd rieši spory vznikajúce zo vzťahov upravených právom Európskej únie? 

48.  Do ktorého odvetvia práva patrí problematika ochrany spotrebiteľa? 

49.  Akým orgánom je Národná rada Slovenskej republiky? 

50.  Ako je volený prezident Slovenskej republiky? 

51.  Kto podľa práva SR spravuje samosprávne veci obce? 

52.  Kto môže byť hlavou štátu v republike? 

53.  Kto volí starostu obce? 

54.  Čo patrí do kompetencie ombudsmana? 

55.  Aké stupne všeobecných súdov existujú v SR? 

56.  Čo je tzv. reprezentatívny (voľný) mandát? 

57.  Akú formu majú normy medzinárodného práva? 

58.  Aké druhy samosprávy poznáte? 

59.  Aké vzťahy upravuje občianske právo? 

60.  Čo je mediácia? 

61.  Ktoré sú orgány štátnej správy SR? 

62.  Čo sú právnické osoby? 

63.  Aké znaky má právny štát? 

64.  Čo je úlohou prokuratúry v SR? 

65.  Aká je náplň činnosti notára v SR? 

66.  Ako vzniká v primitívnych spoločnostiach právo? 

67.  Ktoré sú základné špecifické znaky štátu? 

68.  Čo patrí do pôsobnosti parlamentu? 

69.  Čo je poslanecký klub? 

70.  Čo je novelizácia právneho predpisu? 

71.  Kto je starosta podľa práva SR? 

72.  Ktorý samosprávny kraj pôsobí na území SR? 

73.  Čo platí pre združovacie právo a združenia? 

74.  Čo platí o Európskom parlamente? 

75.  Kde sídli Súdny dvor Európskej únie? 

76.  Aký je vzťah medzi zákazom, príkazom a dovolením? 

77.  Od čoho sa v demokratickom štáte odvodzuje štátna moc? 

78.  Čo znamená, že len právne normy sú vynútiteľné štátom? 

79.  Ako je upravené právo na odpor v zmysle Ústavy SR? 

80.  Čo je to Norimberský proces? 

81.  Koľko poslancov má Národná rada Slovenskej republiky? 

82.  Kedy je v zmysle Ústavy SR referendum platné? 

83.  Čo vyjadruje pasívne volebné právo? 

84.  Čo je podľa Ústavy SR prezumpcia neviny? 
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85.  Čo zahŕňa v SR ústavné právo slobodne sa združovať? 

86.  Aké sú v SR ústavné práva občanov, patriacich k národnostným menšinám? 

87.  Ktoré práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky zabezpečuje Ústava? 

88.  Komu Ústava SR priznáva právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci? 

89.  Ktorý orgán rozhoduje podľa Ústavy o vine a treste? 

90.  Na akých princípoch sa podľa Ústavy zakladá hospodárstvo SR? 

91.  Ako sa nazýva najvyšší kontrolný orgán SR v oblasti nakladania s verejným majetkom? 

92.  Čo patrí podľa Ústavy SR medzi štátne symboly? 

93.  Kedy je podľa Ústavy dovolená domová prehliadka? 

94.  Aké znaky má podľa Ústavy SR demokratické volebné právo? 

95.  Ktoré orgány sú podľa Ústavy SR orgánmi obce? 

96.  Aké podmienky vyžaduje Ústava SR pre zvolenie občana za poslanca? 

97.  Kto overuje podľa ústavy platnosť voľby poslancov Národnej rady SR? 

98.  Kedy je podľa Ústavy SR Národná rada SR schopná uznášať sa? 

99.  Čo nemôže byť podľa Ústavy SR predmetom referenda? 

100. Kto môže byť podľa Ústavy SR zvolený za prezidenta SR? 

101. Aké právne predpisy vydáva podľa Ústavy SR vláda? 

102. Aké vlastnosti charakterizujú základné práva a slobody podľa Ústavy SR? 

103. V ktorom meste je sídlo Ústavného súdu SR? 

104. Ako nazýva Ústava SR právne akty, vydávané obcou vo veciach územnej samosprávy? 

105. Kto môže odvolať prezidenta SR pred skončením funkčného obdobia? 

106. Čím je Ústava štátu? 

107. Čo je podľa Ústavy SR vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky? 

108. Ako upravuje Ústava SR právo na život? 

109. Ako upravuje Ústava SR vlastnícke právo? 

110. Ako upravuje Ústava SR otázky náboženského vyznania (slobody)? 

111. Čo zakotvuje Ústava SR v rámci práva na súdnu a inú právnu ochranu? 

112. Komu Ústava SR dáva výslovné právo vydávať všeobecne záväzné právne predpisy? 

113. Čo tvorí podľa Ústavy SR územnú samosprávu? 

114. Ako sa kreujú podľa Ústavy SR poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku? 

115. Ako vykonáva (uplatňuje) podľa Ústavy SR svoj mandát poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky? 

116. Kto môže podať návrh zákona podľa Ústavy SR? 

117. Ako upravuje Ústava SR vytvorenie a zánik vlády? 

118. Kto volí (menuje) sudcov Ústavného súdu podľa Ústavy? 

119. Ako upravuje Ústava SR úrad verejného ochrancu práv? 

120. Ako sa kreuje predseda Ústavného súdu SR? 

121. O čom rozhoduje Ústavný súd SR? 

122. Čo patrí medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva garantované Ústavou SR? 

123. Čím sú podľa Ústavy SR viazaní sudcovia pri rozhodovaní? 

124. Aké orgány má vyšší územný celok (VÚC)? 

125. Akým spôsobom upravuje Ústava SR vznik a zánik funkcie generálneho prokurátora? 

126. Ktorý orgán v SR zriaďuje ministerstvá? 

127. Ako sa nazýva rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci samej? 

128. Kto podáva obžalobu v trestnom konaní? 
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129. Kto má v SR právo voliť vo voľbách do orgánov obce? 

130. Z akých princípov vychádza Ústava SR? 

131. Ako chráni Ústava SR osobnú slobodu? 

132. Aké politické práva upravuje Ústava SR? 

133. Čo je to preambula? 

134. Čo znamená rovnosť volebného práva? 

135. Čo znamená, že poslanec môže člena vlády interpelovať? 

136. Ktorý z uvedených orgánov je súčasťou výkonnej moci? 

137. Ak Národná rada SR podá obžalobu na prezidenta SR, ktorý orgán o nej rozhodne? 

138. Ktoré subjekty v zmysle Ústavy SR pripájajú k prijatému zákonu svoj podpis? 

 


