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ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Administratívnoprávna zodpovednosť a kontrola verejnej 
správy 

 

1. Administratívnoprávna zodpovednosť – predpoklady jej vzniku, obsah a funkcie. 
2. Administratívnoprávna zodpovednosť – ústavnoprávne princípy trestania, druhy 

správnych deliktov – členenie. 
3. Správne trestanie – uplatňovanie zásad vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti na 

oblasť správneho trestania 
4. Správne trestanie – správne delikty trestnoprávnej povahy, Engel kritéria, represívny 

charakter správnych sankcii  
5. Vplyv Rady Európy na oblasť správneho trestania na Slovensku – Odporúčanie Výboru 

ministrov č. (91)1 o správnych sankciách 
6. Vplyv Rady Európy na oblasť správneho trestania na Slovensku – judikatúra Európskeho 

súdu pre ľudské práva – Lauko v. Slovenská republika, Čanády v. Slovenská republika 
7. Uplatňovanie princípu viazanosti právom v oblasti správneho trestania 
8. Uplatňovanie princípu legitímnych očakávaní v oblasti správneho trestania 
9. Uplatňovanie princípu zákazu retroaktivity v oblasti správneho trestania 
10. Uplatňovanie princípu prezumpcie neviny v oblasti správneho trestania 
11. Uplatňovanie princípu ne bis in idem v oblasti správneho trestania  
12. Právo na obhajobu a právo vyjadriť sa v oblasti právnej úpravy správneho trestania 
13. Zodpovednosť za priestupky – pojem priestupku, vzťah k trestným činom a iným 

správnym deliktom, okolnosti vylučujúce protiprávnosť. 
14. Zodpovednosť za priestupky – pramene a systém úpravy. Pôsobnosť zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch. 
15. Objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka priestupku. 
16. Sankcie za priestupky. Ochranné opatrenia. 
17. Správne disciplinárne delikty – subjekty správnych disciplinárnych deliktov, znaky 

skutkovej podstaty 
18. Správne disciplinárne delikty – disciplinárne opatrenia ukladané samosprávnymi 

stavovskými organizáciami (príklady a právna povaha) 
19. Správne disciplinárne delikty – vzťah k princípu správneho trestania „ne bis in idem“ 
20. Správne poriadkové delikty. 
21. Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich osôb. 
22. Základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
23. Správny dozor. 
24. Princíp transparentnosti a verejná správa 
25. Parlamentná kontrola verejnej správy – inštitúty NR SR na kontrolu výkonnej moci 
26. Súdna kontrola verejnej správy – právo na súdnu ochranu a verejná správa 

(ústavnoprávne zakotvenie, princíp generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou) 
27. Súdna kontrola verejnej správy – pôsobnosť správneho súdnictva a pôsobnosť Ústavného 

súdu Slovenskej republiky  
28. Kontrola verejnej správy vykonávaná prokuratúrou  
29. Kontrola verejnej správy vykonávaná verejným ochrancom práv  
30. Kontrola verejnej správy vykonávaná NKÚ SR 


