
ŠTÁTNE PRÁVO – nazývame ho aj .............................................. 

Do akého systému práva patrí štátne právo? .............................................. 
Čo je subjektom štátoprávnych štátov? ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Čo je prameňom štátneho práva? ................................................................................................................... 
Štátne právo upravuje štátnu moc vo vnútri štátu. Rozdeľuje ju medzi parlament, vládu a súdnictvo.  

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   
Ústava SR má spolu s ústavnými zákonmi najvyššiu právnu silu spomedzi všetkých ostatných právnych 
predpisov (prameňov práva) platných na území SR.  
Ústava je:  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
Bola prijatá 1. 9. 1992 a do platnosti vstúpila 1.1.1993. Odôvodnite prečo.  
Štruktúra Ústavy SR – skladá sa z 2 častí  
1. Preambula Ústavy SR – slávnostné vyhlásenie. Ukážka:  

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 460/1992 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústavným zákonom č. 244/1998 Z. z., ústavným zákonom č. 9/1999 Z. 
z., ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ústavným zákonom č. 140/2004 Z. z., ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z., ústavným 
zákonom č. 463/2005 Z. z., ústavným zákonom č. 92/2006 Z. z., ústavným zákonom č. 210/2006 Z. z. a ústavným zákonom č. 
100/2010 Z. z. 
  

PREAMBULA 
My, národ slovenský, 

pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo 
zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, 

v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, 
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, 

spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území 
Slovenskej republiky, 

v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, 
usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja 

duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, 
teda my, občania Slovenskej republiky, 

uznášame sa 
prostredníctvom svojich zástupcov 

na tejto ústave 
Čo vyjadruje Preambula Ústavy SR? O čom hovorí? ..................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

2.Jednotlivé hlavy Ústavy SR – Tvorí ju 9 hláv, spolu 156 článkov.  Ukážka:  

   
Prvá hlava (základné ustanovenia, štátne symboly, hlavné mesto) 
Druhá hlava (základné práva a slobody) 
Tretia hlava (Hospodárstvo, Najvyšší kontrolný úrad) 
Štvrtá hlava (územná samospráva) 
Piata hlava (zákonodarná moc) 
Šiesta hlava (výkonná moc) 
Siedma hlava (súdna moc) 



Ôsma hlava (prokuratúra a verejný ochranca práv) 
Deviata hlava (prechodné a záverečné ustanovenia) 
 
Ukážka Prvej hlavy z Ústavy SR:  
Prvý oddiel, základné ustanovenia 
Čl. 1 
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 
ani náboženstvo. 
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, 
medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. 
  
Čl. 2 
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených 
zástupcov alebo priamo. 
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon. 
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo 
zákon neukladá. 
  
Čl. 3 
(1) Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. 
(2) Hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom. 
  
Čl. 4 
Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky. 
  
Čl. 5 
(1) Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon. 
(2) Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. 
   
Čl. 6 
(1) Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk. 
(2) Používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon. 
 
 

Štátne symboly Slovenskej republiky  
• Štátny znak SR  
• Štátna vlajka  
• Štátna pečať  
• Štátna hymna  
 
Kto je autorom štátnej hymny? ................................................................................................... 
Pri akej príležitosti vznikla? ....................................................................................................... 
Z akej ľudovej piesne je melódia hymny? .................................................................................. 
Kedy bola prvý krát oficiálnou štátnou hymnou? ..................................................................... 
 

Doplňujúce otázky.  
Čo je referendum? .......................................................................................................................... 
Akú má výkonnú moc prezident SR? .............................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
Akú výkonnú moc má vláda SR? .................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Aké súdy (sústava súdov) sú na SR? ............................................................................................. 
Za čo môže prezident odvolať sudcu? .......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 


