
Otázky na postupovú skúšku z predmetu Správne právo hmotné ZPS  
v LS akad. r. 2016/2017 pre bakalárske štúdium (denné aj externé štúdium, prenášaný predmet) 

 

  

1. Zodpovednosť vo verejnej správe (pojem, predmet, správny delikt, znaky správneho 
deliktu, princípy úpravy právomoci vykonávateľa verejnej správy trestať, správne 
a súdne delikty, doktrína autonómnosti). 

2. Administratívnoprávna zodpovednosť – predpoklady jej vzniku. 
3. Obsah a funkcie administratívnoprávnej zodpovednosti. Druhy správnych deliktov – 
členenie. 

4. Princípy správneho trestania. 
5. Zodpovednosť za priestupky – pojem priestupku, okolnosti vylučujúce protiprávnosť 

správania osoby podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
6. Objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka priestupku. 
7. Sankcie za priestupky. Ochranné opatrenia. 
8. Pramene a systém úpravy zodpovednosti za priestupok. Pôsobnosť zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch. 
9. Zánik zodpovednosti za priestupok. 
10. Iné správne delikty fyzických osôb. 
11. Správne disciplinárne delikty. 
12. Správne poriadkové delikty. 
13. Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. 
14. Obsah, cieľ a subjekt zodpovednosti za výkon verejnej správy. 
15. Právna úprava zodpovednosti za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. 
16. Verejné užívanie. 
17. Verejnoprávne aspekty úpravy užívania majetku. Úprava vlastníckeho práva  

a územná ochrana. 
18. Verejnoprávne aspekty núteného obmedzenia vlastníckeho práva. 
19. Verejnoprávne aspekty vyvlastnenia. 
20. Právna úprava vyvlastnenia nehnuteľných vecí. Zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 

285/2015 Z. z.). 
21. Kontrola – súčasť výkonu verejnej správy. 
22. Vnútorná správna kontrola. 
23. Vonkajšia správna kontrola. 
24. Správny dozor. 
25. Kontrola verejnej správy vykonávaná Národnou radou Slovenskej republiky. 
26. Súdna kontrola verejnej správy. 
27. Kontrola verejnej správy vykonávaná prokuratúrou. 
28. verejným ochrancom práv. 
29. Kontrola verejnej správy vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej 

republiky. 
30. Právne prostriedky adresáta verejnej správy na presadzovanie zákonnosti vo verejnej 

správe – podstata, členenie, ich funkcia. 
31. Právo na informácie. 
32. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania petičného práva (zákon č. 85/1990 Zb.). 
33. Administratívnoprávne aspekty inštitútu sťažnosti (zákon č. 9/2010 Z. z.). 
34. Podnety – právna charakteristika a zásady ich uplatňovania. 
35. Vybavovanie podnetov pod zákona o prokuratúre a podľa zákona o verejnom 

ochrancovi práv. 
36. Žaloba v správnom súdnictve 



37. Právo na spravodlivý proces v správnom súdnictve. 
38. Sťažnosť pre porušenie základného práva alebo slobody. 
39. Právne prostriedky ochrany pred nečinnosťou verejnej správy. 
40. Európske správne právo – pojem, predmet, vzťah správnemu práva európskych štátov. 
41. Pramene práva Európskej únie – druhy a ich právna charakteristika. Právne účinky 

prameňov európskeho správneho práva 
42. Princípy verejnoprávneho systému Európskej únie. 
43. Hierarchia prameňov práva Európskej únie. Princípy transpozície a implementácie 

práva Európskej únie. 
44. Právo spoločného správneho priestoru. 
45. Ius commune ako súčasť európskeho správneho práva – predmet, právna povaha. 
46. Ius commune – požiadavky Rady Európy na prístup k informáciám – odporúčanie 

Výboru ministrov R (91) 19. 
47. Ius commune – požiadavky Rady Európy k verejnoprávnej zodpovednosti – 

odporúčanie Výboru ministrov R (84) 15. 
48. Ius commune – požiadavky Rady Európy k právnej úprave správneho trestania – 

odporúčanie Výboru ministrov R (91) 1. 
49. Ius commune – požiadavky Rady Európy k ochrane osobných údajov v dispozícii 

vykonávateľov verejnej správy –  odporúčanie Výboru ministrov R (91) 10. 
50. Ius commune – požiadavky Rady Európy k právnej úprave postavenia úradníkov – 

odporúčanie Výboru ministrov (2000) 16 a odporúčanie Výboru ministrov(2000) 10. 
 
 
V Trnave, 16. februára 2017 
 


