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RIGORÓZNA SKÚŠKA 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: DEJINY ŠTÁTU A PRÁVA 

 

Rigorózna skúška zahŕňa študijné predmety Dejiny práva na území Slovenska a 

Svetové dejiny práva.  

Rigoróznu skúšku zo študijného odboru dejiny štátu a práva tvorí obhajoba písomnej 

rigoróznej práce z dejín štátu a práva, po ktorej sa koná ústna skúška zo študijného predmetu 

Dejiny práva na území Slovenska a obligatórne určeného študijného predmetu Svetové dejiny 

práva, ktorý tvorí širší základ študijného predmetu dejiny štátu a práva.  

 

Literatúra k rigoróznej skúške 

 

Študijný predmet Dejiny práva na území Slovenska 

 

- Mosný, Peter – Laclavíková, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I: (od 

najstarších čias do roku 1848). 2. dopln. a preprac. vyd.  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 

134 s. ISBN 978-80-8168-326-8. 

- Mosný, Peter - Laclavíková, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 

1948). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 165 s. 

ISBN 978-83-7490-761-3. 

- Laclavíková, Miriam – Švecová, Adriana: Pramene práva na území Slovenska: od najstarších 

čias do roku 1790. I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. 415 s. ISBN 978-80-

8082-153-1. 

- Laclavíková, Miriam - Švecová Adriana: Pramene práva na území Slovenska: (1790 - 1918). 

II. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. 673 s. ISBN 978-80-8082-506-5. 

 

Študijný predmet Svetové dejiny práva 

 

- Vyšný, P.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017. 224 

s. ISBN 978-80-568-0023-2 

- Vyšný, P. – Puchovský, J. – Šošková, I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 319 s. ISBN 978-80-8082-733-5 
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Okruhy otázok k rigoróznej skúške 

 

Študijný predmet Dejiny práva na území Slovenska 

 

1. Ranofeudálna monarchia - Veľkomoravská ríša (ústredná správa štátu, miestna 

správna organizácia, právo a pramene práva) 

2. Ranofeudálna monarchia - Uhorský štát r. 1000 – 1200 (ústredná správa štátu, miestna 

správna organizácia, právo a pramene práva) 

3. Monarchia feudálnej rozdrobenosti (ústredná správa štátu, miestna správna 

organizácia, právo a pramene práva, systém partikulárnych práv)  

4. Stavovská monarchia (ústredná správa štátu, miestna správna organizácia, právo a 

pramene práva) 

5. Absolutistická monarchia (ústredná správa štátu, miestna správna organizácia, právo a 

pramene práva)  

6. Pramene uhorského feudálneho práva (Právna obyčaj, Zákon, Súdne rozhodnutia,  

Nariadenie, Privilégium, Štatút) 

7. Základné inštitúty uhorského feudálneho práva ( Osoby, Ochrana osobnostných práv, 

Veci) 

8. Rodinné právo a manželské právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a 

novovek)  

9. Vecné právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a novovek)  

10. Dedičské právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a novovek)  

11. Záväzkové právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a novovek)  

12. Procesné právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a novovek) 

13. Trestné právo obdobia feudalizmu v Uhorsku (stredovek a novovek) 

14. Uhorská buržoázna revolúcia v rokoch 1848 – 1849 

15. Slovenské národno-politické hnutie 1848 – 1918  

16. Neoabsolutizmus (Bachov absolutizmus) - znaky režimu, centrálna a miestna správa 

štátu, právo 

17. Dualizmus Rakúsko – Uhorska.  Rakúsko – Uhorské vyrovnanie (správa štátu a zmeny 

v právnom poriadku).  

18. Predmníchovská Československá republika (odbojové hnutie pred vznikom ČSR, 

vznik ČSR)  
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19. Ústavný vývoj ČSR 1918 – 1938 (Recepčná norma, Dočasná ústava, Ústava 

Československej republiky z roku 1920) 

20.  Ústredná a miestna správa v ČSR 1918 – 1938 

21. Slovenská republika 1939 - 1945 (vznik, ústredná a miestna správa, právo) 

22. Odbojové hnutie Slovákov a Čechov v rokoch 1939 - 1945 (Dočasné štátne zriadenie 

československé a Slovenská národná rada) 

23. Ľudovodemokratické Československo (Povojnové premeny československého štátu, 

Košický vládny program, správa štátu a zmeny v právnom poriadku) 

24. Pramene práva v období rokov 1848 – 1948 (Zákon, Dočasné súdne pravidlá 

Judexkuriálnej konferencie, Právna obyčaj, Súdna prax a kuriálne decízie, Nariadenia 

SNR, Dekréty prezidenta republiky, Nariadenia) 

25.  Rodinné právo v r. 1848 – 1948 

26. Vecné právo v r. 1848 – 1948 

27. Dedičské právo v r. 1848 – 1948 

28. Záväzkové právo v r. 1848 – 1948 

29. Občianske právo procesné v r. 1848 – 1948 

30. Trestné právo v r. 1848 - 1948 
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Študijný predmet Svetové dejiny práva  

 

1. Chammurapiho zákonník   

2. Athénska demokracia – vývoj, charakteristické znaky, porovnanie so súčasnou 

demokraciou 

3. Ústava rímskej republiky – (riadne) ľudové zhromaždenia (comitia), senát 

4. Ústava rímskej republiky – najvýznamnejšie úrady (konzulát, prétura, cenzúra, 

plebejský tribunát, diktatúra)  

5. Principát (podstata principátu ako formy vlády, systém štátnych orgánov) 

6. Dominát ako forma vlády (podstata dominátu ako formy vlády, systém štátnych 

orgánov) 

7. Štát a právo Frankov  

8. Dejiny štátu a práva Francúzska v období feudalizmu (v stredoveku a ranom 

novoveku) 

9. Dejiny štátu a práva Nemecka v období feudalizmu (v stredoveku a ranom novoveku) 

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

11. Constitutio Criminalis Carolina 

12. Ústavný vývoj Anglicka v období absolutistickej monarchie (1485 – 1640) 

13. Ústavný vývoj Anglicka v priebehu revolúcie (1640 – 1660)  

14. Ústavný vývoj Anglicka po revolúcii, Slávna revolúcia, položenie základov 

konštitučnej monarchie 

15. Ústavný vývoj Veľkej Británie v 18. a 19. storočí s dôrazom na vytvorenie 

parlamentnej formy vlády/parlamentnej monarchie  

16. Ústavný  vývoj Veľkej Británie v prvej polovici 20. storočia 

17. Britská koloniálna ríša a Commonwealth 

18. Začiatky Spojených štátov amerických; Vyhlásenie nezávislosti, Články konfederácie 

19. Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787 (všeobecná charakteristika, úprava 

zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci) 

20. Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 19. storočí 

21.  Ústavný vývoj Spojených štátov amerických v 20. storočí 

22.  Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789 

23. Ústavný vývoj Francúzska v 19. storočí 

24. Ústavný vývoj Francúzska v 20. storočí 

25. Zjednocovanie Nemecka v 19. storočí (ústavnoprávne aspekty tohto procesu) 
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26. Ústava Nemeckej ríše (1871) a ústava Nemecka v období Weimarskej republiky (1919 

- 1933) 

27.  Francúzsky Občiansky zákonník (Code civil) z roku 1804  

28.  Nemecký Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1896  

29. Vzostup nacistickej moci a organizácia nacistického štátu  

30. Nacistické právo  

 


