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Okruhy na štátnu bakalársku skúšku
Ústavné právo SR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ústavné právo – pojem, predmet, štátoprávne vzťahy a pramene ústavného práva.
Vznik Česko-slovenskej republiky, jej ústavný vývoj a štátoprávne postavenie SR do prijatia Ústavy SR
(1.9.1992).
Predpoklady a podmienky vzniku samostatnej SR (1.1.1993).
Ústava SR (z 1.9.1992) – vznik, platnosť, účinnosť, štruktúra, demokratické princípy a novelizácia.
Sústava najvyšších štátnych orgánov SR (NR SR, prezident SR, vláda SR, ministerstvá, ombudsman
SR a iné).
Voľby do NR SR, prezidenta SR, samosprávnych orgánov (starostov, primátorov, obecných
zastupiteľstiev, zastupiteľstvá VÚC a predseda VÚC).
Sústava súdov a prokuratúry SR (všeobecné súdnictvo, ústavný súd, prokuratúra – orgány + generálny
prokurátor).
Územná samospráva a reforma verejnej správy.
Základné práva a slobody podľa Ústavy SR.
Európska únia – vznik a inštitucionálna štruktúra (členstvo SR v EU).
Literatúra a pramene

a)










Povinná literatúra
Chovanec, Jaroslav: Budovanie štátu – Slovenská republika. Bratislava: Procom, 2012
Chovanec, Jaroslav - Palúš, Igor: Lexikón ústavného práva. Bratislava: Procom, 2004.
Posluch, Marian – Cibulka, Ľubor.: Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009.
Ústava SR č. 460/1992 Zb. – v novelizovanom znení
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – v novelizovanom znení
zákon č. 302/2001 Z.z. o vyšších územných celkoch (VÚC) – v novelizovanom znení
zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR – v novelizovanom znení
zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR – v novelizovanom znení
volebné zákony SR

b) Odporúčaná literatúra
 Čič, Milan a kol.: Komentár k Ústave SR. Martin: Matica slovenská, 1999 (len ústavný vývoj)
 Drgonec, Ján: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín : Heuréka, 2012.
 Chovanec, Jaroslav: Ústava SR – Základný zákon štátu. Bratislava: Procom, 2003.
 Chovanec, J. – Mamojka, M. – Palúš, I. – Zachová, A.: Základné ľudské a občianske práva a slobody v SR.
Bratislava: Procom, 2013.
 Lipnická, P. – Dittelová, G.: Slovensko a EU. Bratislava: Euroinfocentrum. Dostupné na: http://www.euroinfo.gov.sk
 Lisabonská zmluva o EU. 2007. Denník SME – 20.10.2007
 Zbíral, Robert: Institucionální struktura Evropské unie: právně-politologický pohled. Praha : Linde, 2007.
Autorské právo
11.
12.
-

Vymenujte a vysvetlite aké vzťahy chráni autorský zákon
charakteristika vedeckého diela
charakteristika umeleckého výkonu
databáza a jej použitie
výrobca zvukového a zvokovoobrazového záznamu
Charakterizujte autora v zmysle autorského zákona
práva autora
osobnostné práva
majetkové práva
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13.
-

Vymenujte a charakterizujte druhy diel v zmysle autorského zákona
dielo úžitkového umenia
architektonické dielo
kartografické dielo
fotografické dielo
hudobné dielo s textom a bez textu
literárne dielo atď.

14.
-

Anonymné a pseudonymné dielo
doba trvania ochrany
vznik anonymného a pseudonymného diela
príklady anonymných a pseudonymných diel
kto má majetkové a osobnostné práva

15.
-

Vznik, doba trvania a zánik práva na dielo
okamih vzniku práva na dielo
dĺžka trvania ochrany anonymného a pseudonymného diela
voľné dielo

16.
-

Výnimky z autorského zákona
vyhotovenie rozmnoženiny pre svoju potrebu
citácia diela
propagácia výstavy
náboženské a civilné obrady
použitie pre výuku
spravodajstvo

17.
-

Zmluvy v zmysle autorského zákona a ich základné náležitosti
zmluva o vytvorení diela
licenčná zmluva
hromadná a výhradná licenčná zmluva
prechod a zánik licencie

18.
-

Školské a zamestnanecké dielo
charakteristika školského a zamestnaneckého diela
kto ich vytvára
rozdiely

19.
-

Výkonný umelec a jeho práva
druhy výkonných umelcov
osobnostné a majetkové práva
dĺžka trvania ochrany výkonu výkonného umelca
zánik práv výkonného umelca

20.
-

Kolektívne správy práv a ich úlohy v praxi
vznik a úlohy
druhy /SOZA, LITA, SAPA, SLOVGRAM, OZIS/
Literatúra a pramene k autorskému právu

a)

povinná literatúra






Lazíková, Jarmila: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : IURA, 2012.
Muríň, P.: Autorské právo. Epos. Bratislava 2002
Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga, 2000.
Čič, M. a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica
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slovenská 1997 (príslušné ustanovenia a komentáre dotýkajúce sa autorského práva).
Vojčík, Peter a kol.: Právo duševného vlastníctva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012.
Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

b) odporúčaná literatúra
 Dietz, A.: Autorské osobnostné právo vo svetle harmonizačných zámerov Komisie ES. In: Právny obzor, 1993, č.
6.
 Poradca č. 1/2016 - Autorský zákon s komentárom č. 185/2015 Z.z. – Ing. Tibor Trizuliak
 Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava: Iura Edition, 1998.
 Vozár, J.: Reklama a právo. Bratislava: Veda, 1997.
Švidroň, Ján (ed.): Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009.
Mediálne právo
21.
-

Sloboda prejavu – právna úprava
medzinárodné zmluvy
Ústava SR
Zákony SR / Zákon o periodickej tlači, RTVS, vysielaní a retransmisii, reklame atď./

22.
-

Duálny systém vo vysielaní
Charakteristika duálneho systému
Vznik duálneho systému v SR
rozdiely medzi RTVS a vysielateľmi zo zákona v povinnostiach, v reklame atď.

23.
-

Rozhlas a televízia SR v zmysle Zákona o RTVS
postavenie
poslanie
činnosť
úlohy

24.
-

Orgány RTVS
rada
pôsobnosť
zloženie a členstvo v rade
postavenie a úlohy generálneho riaditeľa

25.
-

RVR (Rada pre vysielanie a retransmisiu) v Zákone o vysielaní a retransmisii
poslanie
postavenie
pôsobnosť
zloženie
úlohy

26.
-

Reklama a jej právna úprava v SR
reklama na lieky
reklama na zbrane
reklama tabakových výrobkov
reklama na alkohol

27.
-

Periodická tlač
právna úprava
právo na opravu
právo na odpoveď
dodatočné oznámenie
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28.
-

Právo na informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
žiadatelia, povinné osoby
obmedzenie prístupu k informáciám

29.
-

Sprístupnenie informácií na žiadosť v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
forma a obsah žiadosti
lehoty na vybavenie
opravné prostriedky

30.
-

Orgány kontroly nad dodržiavaním zákona vo vysielaní a v periodickej tlači
kto a aké tresty môžu uložiť pri porušení právnych a etických noriem u vydavateľov a vysielateľov
Literatúra a pramene k mediálnemu právu

a)

povinná literatúra




Peter Muríň: Slovenské masmediálne právo. Bratislava: Epos, 2010.
Peter Kerecman: Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava. Slovenský syndikát novinárov.
2009.
 Peter Vojčík - Renáta Miščíková – Milan Botík: Mediálne právo. Trnava, 2004.
 Drgonec, J.: Základy masmediálneho práva. Bratislava : Eurokódex, 2008.
 Drgonec, J.: Tlačové právo na Slovensku. Bratislava: Archa, 1995.
 Švidroň, J.: Vývoj rozhlasového a televízneho práva v Česko-Slovensku od roku 1948. In: Právny obzor, 1994, č.
4, s. 375 a nasl.
 Lesly, P.: Public relations – teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 Brečka, S.: Rada Európy a mediálna legislatíva. In: Otázky žurnalistiky, 1994, č. 2, s. 127-135.
 zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov
 zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov
 zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
 zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov
 zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
b) odporúčaná literatúra
 Šefčák, L.: Vývoj mediálneho zákonodarstva ČSFR a SR po novembri 1989. In:
 Otázky žurnalistiky, 1994, č. 2, s. 93-100.
 O mediálnej ligislatíve: Seminár. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov za prispenia Phare, 1999.
 O mediálnej politike a legislatíve: Dokumenty. Editor: Vladimír Holina. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov za
prispenia Phare, 1999.
 Šefčák, L.: Vývoj mediálneho zákonodarstva ČSFR a SR po novembri 1989. In: Otázky žurnalistiky, 1994, č. 2. s.
93-100.
 Vozár, Jozef - Valko, Ernest – Lapšanský, Lukáš: Tlačový zákon – komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2009.
 Wilfling, Peter: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov.
Pezinok : Via Iuris – Centrum pre práva občana, 2012. (je k dispozícii aj online)
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