
 

Otázky na rigoróznu skúšku: 

 

Správne právo procesné 
 

1. Základné pravidlá správneho konania (§ 3 zákona č. 71/1967 Zb.) – definícia, obsah, 

členenie 

2. Správny orgán ako subjekt správneho konania – vecná, miestna a funkčná príslušnosť. 

3. Vylúčenie zamestnancov (členov) správneho orgánu v správnom konaní. 

4. Účastník konania ako subjekt správneho konania – pojem. 

5. Zastúpenie účastníka správneho konania v správnom konaní 

6. Doručenie v správnom konaní.  

7. Lehoty v správnom konaní. Odpustenie zmeškania lehoty v správnom konaní. 

8. Náležitosti rozhodnutia v správnom konaní. Zmier v správnom konaní. 

9. Preskúmanie rozhodnutí podľa správneho poriadku – prostriedky podľa slovenského 

právneho poriadku, ich členenie. 

10. Odvolanie  - náležitosti, lehota, postup pri podávaní odvolania. Rozklad. 

11. Obnova konania. 

12. Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 

13. Výkon rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

14. Konanie o priestupkoch. 

15. Katastrálne konanie. 

16. Územné konanie. 

17. Stavebné konanie. 

18. Daňové konanie. 

19. Colné konanie. 

20. Súdna kontrola výkonu verejnej správy (zákon č. 162/2015 Z. z.). 

 

Správne právo hmotné 
 

1. Normy správneho práva. Realizácia a interpretácia správnych noriem. 

2. Administratívnoprávne vzťahy. 

3. Pramene správneho práva. 

4. Zložky verejnej správy. 

5. Princípy činnosti a organizácie výstavby verejnej správy. 

6. Územná samospráva 

7. Záujmová samospráva. 

8. Akademická samospráva. 

9. Právna úprava štátnej služby 

10. Formy činnosti verejnej správy – ich členenie. 

11. Normatívne správne akty 

12. Individuálne správne akty – členenie. 

13. Zodpovednosť za priestupky 

14. Správne disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty. 

15. Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich osôb. 

16. Správny dozor. 

17. Súdna kontrola verejnej správy. 

18. Právo na informácie ako záruka ochrany práv osôb vo verejnej správe. 

19. Právne aspekty ochrany pred nečinnosťou verejnej správy. 

20. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 



 

Finančné právo 
 

1. Finančná kontrola, pojem, právna úprava, druhy, úlohy a orgány 

2. Rozpočtová sústava v Slovenskej republike 

3. Systém štátnych účelových fondov, ich právna podstata, funkcie  

4. Mena - právna úprava v Slovenskej republike 

5. Banková sústava Slovenskej republiky. Centrálna banka a obchodné banky. 

6. Finančný trh. 

7. Devízové právo 

8. Rozpočet EÚ, zásady a rozpočtový proces a fondy EÚ 

9. Pojem a funkcie daní a poplatkov, ich členenie  

10. Daňová a poplatková sústava a daňový a poplatkový systém v SR 

11. Právna úprava dane z pridanej hodnoty (DPH) 

12. Dohľad nad finančným trhom. 

13.Daň z príjmov fyzickej osoby 

14. Daň z príjmov právnickej osoby 

15. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku  

16. Miestne dane, charakteristika, druhy 

17. Pojem, predmet a systém daňového práva 

18. Právna úprava daňového konania 

19. Opravné prostriedky v daňovom konaní 

20. Daňové exekučné konanie 

 

 

Právo životného prostredia 
 

1. Ochrana, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov ako súčasť pojmu 

starostlivosť o životné prostredie. 

2. Pojem životné prostredie. Zložky životného prostredia. 

3. Princípy práva životného prostredia 

4. Ústavnoprávna úprava starostlivosti o životné prostredie. 

5. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov – analýza. 

6. Sústava orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 

7. Postavenie podnikateľa podľa predpisov práva životného prostredia. 

8. Záujmová samospráva a právo životného prostredia. 

9. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

10. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania. 

11. Územná ochrana podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

12. Ochrana ovzdušia pred znečistením zo stacionárnych zdrojov. 

13. Starostlivosť o vody. 

14. Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. 
15. Starostlivosť o lesy. 

16. Právna úprava rybárstva a poľovníctva. 

17. Ochrana rastlinstva. 

18. Ochrana drevín (zákon č. 543/23002 Z. z.). 

19. Ochrana živočíchov podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny. 

20. Cieľ, predmet, systém právnej úpravy nakladania s odpadmi (zákon č. 79/2015 Z. z.). 

 


