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ÚSTNA SKÚŠKA ZO SVETOVÝCH DEJÍN PRÁVA II 

LETNÝ SEMESTER AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017 

 

Všeobecné informácie ku skúške 

 

1. Prípadné problémy spojené s účasťou na skúškach (napr. dlhodobejšie ochorenie) je 

potrebné bez zbytočného odkladu riešiť s examinátorom, a to najlepšie e-mailom.  

2. Rovnako ako počas výučbového obdobia, je aj v priebehu skúškového obdobia potrebné 

pravidelne sledovať spoločný e-mail študentov prvého ročníka, prostredníctvom ktorého 

môže examinátor príležitostne informovať o odborných alebo organizačných záležitostiach 

spojených so skúškami.  

3. Predmetom skúšky zo Svetových dejín práva II  (ďalej len „skúška“) je učivo letného 

semestra v rozsahu nižšie uvedeného zoznamu otázok na skúšku. Príprava na skúšku 

musí byť dôkladná a musí zahŕňať štúdium povinnej učebnice (Vyšný, P. – Puchovský, 

J. – Šošková, I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava, 2013), ako aj učiva, ktoré bolo 

prednesené v priebehu letného semestra. Doplnkovo možno pri príprave na skúšku využiť 

aj materiály, s ktorými sa pracovalo na seminároch k predmetu Svetové dejiny práva II. 

Predpokladá sa, že študent na skúške preukáže, že si učivo nielen mechanicky osvojil, 

ale mu aj v primeranej miere porozumel. Túto skutočnosť môže študent preukázať najmä 

dostatočným vysvetlením podstaty konkrétnych pojmov a javov svetových dejín štátu 

a práva. 

4. Termíny skúšky sú stanovené v MAISe najneskôr jeden mesiac pred začatím skúškového 

obdobia. Počet termínov skúšky, stanovených v MAISe, môže byť v prípade potreby 

v priebehu skúškového obdobia zvýšený. Počíta sa minimálne s dvoma sobotnými termínmi 

skúšky.  

5. Študent sa môže zúčastniť termínu skúšky iba v prípade, ak sa naň prihlásil v MAISe. 

6. Študenti do miestnosti, v ktorej prebieha skúška, vstupujú v poradí, v akom sú na príslušný 

termín skúšky zapísaní v MAISe. Examinátor však môže toto poradie upraviť, ak sa skúšky 

zúčastňujú študenti, ktorí sa z vážnych (napr. pracovných) dôvodov nemôžu prispôsobiť 

poradiu stanovenému v MAISe (práve uvedené sa týka najmä externých študentov). 

7. Študent si do miestnosti, v ktorej prebieha skúška, prináša všetky osobné veci – omnia mea 

mecum porto!  
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8. Študent si po vstupe do miestnosti, v ktorej prebieha skúška, vyžrebuje dve otázky z nižšie 

uvedeného zoznamu skúškových otázok. Študent sa môže (ale aj nemusí) písomne pripraviť 

na ústne zodpovedanie otázok, ktoré si vyžreboval. Čas na písomnú prípravu je 15-20 min.  

9. Na zloženie skúšky sa vyžaduje podrobné a ucelené zodpovedanie oboch vyžrebovaných 

otázok, pričom každá z dvoch otázok, ktoré si študenti vyžrebujú, musí byť zodpovedaná 

minimálne na 60 %. Skúšku nie je možné zložiť dostatočným zodpovedaním jednej 

otázky, avšak nedostatočným zodpovedaním druhej otázky. Examinátor môže 

skúšanému študentovi položiť nezverejnené doplňujúce otázky, ktoré vecne nadväzujú na 

otázky, ktoré si študent vyžreboval.  

10. Je potrebné spraviť „všetko možné aj nemožné“ a zložiť skúšku v skúškovom období LS 

2016/2017, a tým predísť zbytočnej študijnej komplikácii v podobe prenosu skúšky do 

ďalšieho ročníka.  

  

*** 

 

Zoznam otázok na skúšku 

 

Pozn.: Nižšie uvedený zoznam otázok na skúšku platí v celom rozsahu pre denných aj 

externých študentov.  

---    

Štát a právo v ranom novoveku/v období absolutizmu – všeobecná charakteristika. [Pri tejto otázke 

je potrebné uviesť charakteristické znaky absolutistického štátu a práva a prípadne ich aj ilustrovať 

na konkrétnych historických príkladoch.] 

Obdobie občianskeho štátu a práva – všeobecná charakteristika. [Pri tejto otázke je potrebné uviesť 

charakteristické znaky občianskeho štátu a práva a prípadne ich aj ilustrovať na konkrétnych 

historických príkladoch.] 

Štát a právo v 20. storočí – všeobecná charakteristika. [Pri tejto otázke je potrebné uviesť, že v 20. 

storočí existovali demokratické občianske štáty, ale aj nedemokratické štáty – autoritatívne 

a totalitné; ďalej je potrebné uviesť charakteristické znaky nedemokratických štátov a ich právnych 

poriadkov a prípadne ich aj ilustrovať na konkrétnych historických príkladoch.]    

Anglicko – Magna Charta Libertatum, vznik a vývoj anglického parlamentu v stredoveku.  

Anglicko – štátna organizácia v období absolutizmu.     

Anglicko - ústavný vývoj v priebehu revolúcie.  

Anglicko – vláda Karola II. a Jakuba II., Slávna revolúcia a nastolenie konštitučnej monarchie.  
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Veľká Británia – ústavný vývoj v 18. storočí. [Pri tejto otázke je potrebné charakterizovať vznik 

Veľkej Británie a rozvoj parlamentnej formy vlády vo Veľkej Británii.] 

Veľká Británia – ústavný vývoj v 19. storočí. [Pri tejto otázke je potrebné charakterizovať vývoj 

volebného práva vo Veľkej Británii v 19. storočí a vývoj ústrednej štátnej správy v druhej polovici 

19. storočia.] 

Veľká Británia – ústavný vývoj v prvej polovici 20. storočia.  

Britská koloniálna ríša a Commonwealth.    

Pramene anglického práva - common law, equity, zákonné právo a právne knihy – všeobecná 

charakteristika.  

Anglické kolónie v severnej Amerike. 

Vyhlásenie nezávislosti USA a Články konfederácie. 

Ústava USA  – všeobecná charakteristika a úprava zákonodarnej moci. 

Ústava USA – úprava výkonnej a súdnej moci.  

USA – ústavný vývoj od prijatia Ústavy z roku 1787 do konca občianskej vojny.  

USA – ústavný vývoj po skončení občianskej vojny do začiatku 30. rokov 20. storočia. 

New Deal.  

USA – právo – všeobecná charakteristika, historický vývoj, pramene.   

Francúzsko – štátna organizácia v období absolutistickej monarchie.  

Francúzsko – charakter a pramene práva a trestné a procesné právo v období absolutizmu. 

Francúzsko - Deklarácia práv človeka a občana (1789) a ústava z roku 1791.  

Francúzsko – obdobie jakobínskeho Konventu (jakobínskej diktatúry).   

Francúzsko - thermidoriánsky Konvent a vláda Direktória.  

Francúzsko - Konzulát a prvé cisárstvo. 

Francúzsko -  obdobie konštitučnej monarchie.  

Francúzsko -  druhá republika a druhé cisárstvo.  

Francúzsko - Ústava tretej republiky.  

Francúzsko – právny vývoj od revolúcie (charakter a pramene práva).  

Francúzsko - Občiansky zákonník a Občiansky súdny poriadok.   

Francúzsko - Trestný zákonník a Trestný poriadok. Obchodný zákonník.  

Rýnsky spolok, Nemecký spolok, nemecký ústavný vývoj počas revolúcie (1848 – 1849).   

Severonemecký spolok a ústava Nemeckej ríše.  

Nemecko - Weimarská ústava.  

Nemecko – nástup nacistickej moci (1933 – 1934), organizácia nacistického štátu.   

Constitutio Criminalis Carolina. 
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Vymenovať zákonníky vzniknuté v Nemecku v 19. storočí a bližšie charakterizovať Občiansky 

zákonník a Obchodný zákonník.  

Charakter a pramene nacistického práva. Norimberské zákony.  

--- 

 

V Trnave dňa 14. 03. 2017                                                                                doc. P. Vyšný, v. r.  

 

 

   

 

 


