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ZÁKLADNÉ OBČIANSKE PRÁVA A ICH OCHRANA 
výberový predmet 

Okruhy na štátnu magisterskú skúšku 
 

1. Všeobecná charakteristika ľudských práv a základných slobôd  (pojem, vznik a historický 
vývoj) 

2. Generácie ľudských práv (rozdelenie, charakteristika) 
3. Štruktúra ochranných a kontrolných mechanizmov (charakteristika, rozdelenie) 
4. Vnútroštátne mechanizmy ochrany ľudských práv na Slovensku (rozdelenie, charakteristika, 

uplatňovanie) 
5. Základné ústavné záruky ochrany ľudských práv v Slovenskej republike (vymenovanie, 

charakteristika) 
6. Pramene základných práv a slobôd podľa Ústavy SR (vymenovanie, charakteristika) 
7. Subjekty práv a slobôd podľa Ústavy SR (vymenovanie, charakteristika) 
8. Rozsah a spôsoby, akými sa práva a slobody podľa Ústavy SR priznávajú (vymenovanie, 

charakteristika) 
9. Štruktúra Hlavy II. Ústavy SR (prehľad a charakteristika) 

10. Základné ľudské práva a slobody, ktoré Ústava SR nedovoľuje obmedziť (charakteristika, 
vymenovanie) 

11. Základné ľudské práva a slobody, ktoré Ústava SR nedovoľuje obmedziť  
§ spôsobilosť na práva 
§ právo na život (vysvetlenie) 

12. Základné ľudské práva a slobody, ktoré Ústava SR nedovoľuje obmedziť 
§ ochrana pred krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestom 
§ ochrana pred nútenými prácami (vysvetlenie) 

13. Základné ľudské práva a slobody, ktoré Ústava SR nedovoľuje obmedziť 
§ právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu 

mena 
§ právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky (vysvetlenie) 

14. Základné ľudské práva a slobody, ktoré podľa Ústavy SR možno obmedziť (charakteristika, 
vymenovanie) 

15. Základné práva a slobody, ktoré sa môžu uplatniť len v rozsahu zákona (charakteristika, 
vymenovanie) 

16. Politické práva (charakteristika, vymenovanie) 
17. Politické práva 

§ sloboda prejavu 
§ petičné právo (vysvetlenie) 
§ právo pokojne sa zhromažďovať 
§ právo slobodne sa združovať (vysvetlenie) 

18. Politické práva  
§ právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí 
§ ochrana slobodnej súťaže politických síl  
§ právo na odpor (vysvetlenie) 

19. Sloboda prejavu a právo na informácie verzus právo na súkromie (porovnanie) 
20. Sociálne, hospodárske a kultúrne práva (charakteristika, vymenovanie) 
21. Práva národnostných menšín a etnických skupín (charakteristika, úprava) 
22. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (charakteristika, obsah) 
23. Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe (charakteristika, vývoj, ochrana ľudských 

práv) 
24. Európsky súd pre ľudské práva (charakteristika, zloženie a konanie pred ním) 
25. Podmienky prijateľnosti individuálnej sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva 

(vymenovanie) 
26. Organizácia Spojených národov – Charta OSN (charakteristika z pohľadu ochrany ľudských 

práv) 
27. Všeobecná deklarácia ľudských práv (prijatie, charakteristika, obsah) 
28. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (prijatie, charakteristika, obsah) 
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ZÁKLADNÉ OBČIANSKE PRÁVA A ICH OCHRANA 
výberový predmet 

29. Všeobecná deklarácia ľudských práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach (charakteristika a porovnanie) 

30. Práva a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v SR 
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