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FILOZOFIA 

1.  Filozofia. Predmet a predpoklady vzniku filozofie. Filozofické 

disciplíny 

2.  Filozofia a mýtus. Prechod od mýtu k logu 

3.  Filozofia a náboženstvo. Filozofia a veda 

4.  Prehľad dejín filozofie podľa jednotlivých období 

5.  Predmet filozofie v jednotlivých obdobiach dejín filozofie 

6.  Predsokratovská filozofia (milétska škola, Herakleitos, 

pytagorejci, eleátska škola, sofisti,... ) 

7.  Sokrates a jeho miesto v dejinách filozofie 

8.  Platónova filozofia. Výklad podobenstva o jaskyni 

9.  Aristoteles a jednotlivé časti jeho filozofie 

10.  Helénistická filozofia ( epikurejci, stoici, skeptici, novoplatonizmus, ... ) 

11.  Porovnanie západnej a orientálnej filozofie. Stará čínska a indická filozofia 

12.  Stredoveká filozofia (patristika, scholastika, stredoveká arabská a židovská  filozofia )  

13.  Renesančná filozofia. Filozofia v pravom slova zmysle. Filozofia prírody ( veda o minime a 

 veda o  maxime ) 

14.  Renesančná filozofia. Filozofia štátu a práva. Náboženská filozofia 

15.  Novoveká filozofia  – John Locke  

16.  Novoveká filozofia  – T. Hobbes, F. Bacon 

17.  Novoveká filozofia – René Descartes 

18.  Novoveká filozofia – G. Leibniz, B. Spinoza 

19.  Novoveká filozofia – D. Hume, G. Berkeley 

20.  Osvietenstvo a jeho prínos do vedy a filozofie 

21.  Vývoj názorov na spoločenskú zmluvu ( T. Hobbes, J. Locke, J. J. Rousseau ) 

22.  Nemecký klasický idealizmus – Immanuel Kant 

23.  Nemecký klasický idealizmus – Heglova filozofia 

24.  Scientistická filozofia 19. storočia ( pozitivizmus, marxizmus, novokantovstvo,  ... ) 

25.  Antropologické smery vo filozofii 19. storočia ( Kierkegaard, Schopenhauer,  Nietzsche) 

26.  Filozofia 20. storočia a jej typické znaky ( pragmatizmus, neotomizmus,  fenomenológia, ... ) 

27.  Filozofia existencie a existencializmus 

28.  Lingvistický obrat vo filozofii. Analytická filozofia. Postmodernizmus vo filozofii 

29.  Filozofické myslenie na Slovensku - prehľad 

30.  Pohyb a názory filozofov na pohyb 

PRÁVO A POLITOLÓGIA 

      Právo  

1. Právo. Funkcie práva. Dejiny práva 

2. Právna norma a jej štruktúra. Právne normy podľa právnej sily 

3. Pramene práva. Právny poriadok v Slovenskej republike 

4. Odvetvia práva. Verejné právo. Súkromné právo 

5. Právne vzťahy. Právna spôsobilosť 

6. Občianske právo 
7. Rodinné právo ( manželstvo, podmienky na uzavretie manželstva, 

sobáš, zánik manželstva ) 

8. Trestné právo. Trestné činy a ich rozdelenie (zločin, prečin). 

Priestupky 

9. Pracovné právo. Zákonník práce. Pracovná zmluva a jej 

náležitosti 

10. Pracovný pomer. Zánik pracovného pomeru 

11. Trest smrti ( mortikalisti, abolicionisti, situácia v SR a  vo svete ) 

12. Eutanázia ( aktívna, pasívna, nepriama, história a súčasnosť ). Interrupcie 

13. Legislatívny proces ( legislatívna iniciatíva, etapy, signovanie zákona ) 

14. Ústava Slovenskej republiky. Štruktúra Ústavy Slovenskej republiky.                                                 

Ústavný vývoj na území Slovenskej republiky v 20. storočí 

15. Ľudské práva. Generácie ľudských práv. Prostriedky na ochranu ľudských práv (vnútroštátne, 

medzinárodné) 



 

 

      Politológia     

1. Štát a jeho znaky 

2. Medzníky a bariéry štátnej zvrchovanosti 
3. Politika. Politológia a jej časti. Vývoj názorov na politiku od antiky po súčasnosť 

4. Priama demokracia. Referendum ( podmienky konania referenda, platnosť referenda) 

5. Deľba štátnej moci. Horizontálna a vertikálna deľby štátnej moci 

6. Národ a menšiny v politike.  Menšiny v Slovenskej republike. Práva menšín 

7. Orgány právnej ochrany. Sústava súdov v Slovenskej republike 

8. Politické strany. Vznik, vývoj, funkcie a klasifikácia politických strán 

9. Politické strany v Slovenskej republike a ich klasifikácia 

10. Ideológie a základné ideologické prúdy 

11. Voľby a volebné systémy. Výhody a nevýhody jednotlivých volebných systémov 

12. Voľby na území Slovenskej republiky ( parlamentné, komunálne, voľby do samosprávnych 

krajov, prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu  

13. Štátna správa a územná samospráva ( orgány obce a samosprávnych krajov ) 

14. Občianska spoločnosť. Nátlakové združenia (ekonomické, neekonomické) 

15. Právny štát a jeho znaky 

         PSYCHOLÓGIA A SOCIOLÓGIA 

          Psychológia 

1. Psychológia a jej miesto v systéme vied. Psychologické 

disciplíny.  Metódy psychológie 

2. Psychika. Prežívanie a správanie. Vplyv dedičnosti a prostredia 

3. Osobnosť a jej zložky. Typológie osobnosti (Hippokratovo-

Galénova typológia, Jungova typológia, Eysenckova typológia ) 

4. Psychické procesy a stavy ( pociťovanie, vnímanie, fantázia, 

pamäť, pozornosť,… )     

5. Učenie a druhy učenia 

6. Inteligencia ako všeobecná psychická schopnosť. Vrodené a 

získané poruchy intelektu 

7. Dynamika psychiky. Motívy. Hodnotové orientácie 

8. City a vlastnosti citov. Druhy citov. Empatia. Ambivalencia citov 

9. Využitie psychologických poznatkov v praxi. Psychoterapia a psychologické poradenstvo ako 

formy pomoci 

10. Psychohygiena a jej zásady. Psychické poruchy. Depresie. Stres 

         Sociológia 

1. Sociológia. Predmet a úrovne sociológie. Dejiny sociológie 

2. Sociologický výskum a jeho etapy. Výskum samovražednosti. Samovražda 

3. Kultúra. Sociokultúrny systém a jeho časti (dominantná kultúra, subkultúra, kontrakultúra, 

masová kultúra). Kultúrna zmena (endogénne zmeny, exogénne zmeny, akulturácia, kultúrna 

difúzia) 

4. Socializácia a jej etapy. Socializačné činitele. Resocializácia. Sociálny status a sociálna rola 

5. Konformita, nonkomformita a deviácia. Teórie deviácie. Sociálna kontrola (formálna, 

neformálna, sebakontrola) 

6. Sociálne skupiny. Znaky sociálnej skupiny. Skupinová štruktúra. Druhy sociálnych skupín 

7. Rodina. Funkcie rodiny. Typy rodiny a manželstva. Kríza rodiny v postmodernej spoločnosti. 

Feminizmus. Inakosť. Registrované partnerstvá gayov a lesbičiek 

8. Organizácie. Typy organizácií.  Byrokracia. Nedostatky byrokracie (Parkinsonov zákon, Peterov 

princíp, inercia byrokracie, byrokratický ritualizmus, …) 

9. Sociálna stratifikácia spoločnosti. Stratifikačné systémy. Sociálna mobilita 

10. Náboženstvo. Prvky náboženstva. Náboženské organizácie. Najrozšírenejšie náboženstvá vo svete 

a v Slovenskej republike. Úloha náboženstva v sekularizovanej spoločnosti 



  

 

EKONOMIKA 

 

1. Ekonómia a ekonomika. Normatívna a pozitívna 

ekonómia. Historické typy ekonomík 

2. Potreby a statky. Zákon vzácnosti 

3. Trh. Typy trhov. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie 

4. Konkurencia a jej typy 

5. Ekonomická úloha štátu. Monetárna a fiškálna politika 

štátu. Externality 

6. Výrobné faktory a dôchodky vyplývajúce z ich používania 

7. Nezamestnanosť a jej druhy. Písomné materiály uchádzača o zamestnanie. Úrady práce a ich 

úloha 

8. Peniaze a ich funkcie. Historický vývin jednotlivých foriem peňazí. Euro a jeho zavedenie v SR. 

Banky a iné finančné inštitúcie v Slovenskej republiky. Produkty bánk. Inflácia. Dane 

9. Podnik a typy podnikov. Podnikanie a legislatíva pre podnikanie 

10. Vývoj ekonomického myslenia od najstarších čias po súčasnosť. Súčasná ekonomická integrácia 

 


