ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY
ŠPECIALIZÁCIA
SPRÁVNE PRÁVO

ŠTUDIJNÝ PREDMET:

Právne záruky vo verejnej správe

1. Právo na informácie – ústavnoprávna úprava práva na informácie, judikatúra Ústavné
súdu Slovenskej republiky v oblasti práva na informácie.
2. Vplyv Rady Európy na oblasť práva na prístup k informáciám.
3. Právo na informácie a slobody prejavu.
4. Právo na informácie – povinné osoby a povinne zverejňované informácie.
5. Právo na informácie – informácie zverejňované na žiadosť, šikanózny výkon práva na
informácie.
6. Právo na informácie – povinne zverejňovaná zmluva – platnosť, účinnosť zmluvy,
povinnosť registrácie povinne zverejňovanej zmluvy
7. Princíp transparentnosti verejnej správy – účasť na správe vecí verejných ústavnoprávne vymedzenie.
8. Princíp transparentnosti verejnej správy – účasť na správe vecí verejných – účasť na
tvorbe právnych predpisov
9. Princíp transparentnosti verejnej správy – účasť na správe vecí verejných – právo
dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie a jeho previazanosť s právom na
súdnu ochranu (§ 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 42 zákona č. 162/2015 Z. z.)
10. Princíp publicity a princíp diskrétnosti verejnej správy.
11. Obmedzovanie prístupu k informáciám – dôvody podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
12. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania petičného práva – petičný výbor, zbieranie
podpisov pod petíciu.
13. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania petičného práva – vybavovanie petície
orgánom verejnej správy, význam petičného práva v oblasti kontroly a transparentnosti
verejnej správy
14. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania združovacieho práva - právna úprava
založenia, vzniku a postavenia občianskych združení
15. Združovanie osôb v cirkvách a náboženských spoločnostiach.
16. Združovanie osôb v politických stranách a hnutiach.

17. Združovanie v stavovských organizáciách – združenia plniace verejnoprávnu funkciu,
združenia s povinným členstvom, združenia s dobrovoľným členstvom (význam
a príklady podmienok členstva)
18. Administratívnoprávne aspekty uplatňovania práva slobodne sa zhromažďovať
19. Administratívnoprávne aspekty inštitútu sťažnosti – pojem sťažnosť (zákon č. 9/2010 Z.
z.), podávanie sťažnosti, odloženie sťažnosti, utajenie totožnosti.
20. Administratívnoprávne aspekty inštitútu sťažnosti – prijímanie sťažnosti, spolupráca
sťažovateľa, lehoty, prešetrovanie sťažnosti
21. Ústavná sťažnosť pre porušenie základného práva a verejná správa
22. Komunálna sťažnosť a verejná správa
23. Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva
24. Podnety a verejná správa.
25. Právne prostriedky ochrany pred nečinnosťou verejnej správy – sťažnosť, podnet, súdna
žaloba – podmienky, vzťah uvedených prostriedkov a ich prípustnosť
26. Súdna žaloba a verejná správa – právo na súdnu ochranu, ústavnoprávne podmienky
súdnej kontroly verejnej správy, princíp generálnej klauzuly s negatívnou enumeráciou
27. Právne aspekty ochrany pred nečinnosťou verejnej správy.
28. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – zodpovednosť štátu za
škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
29. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – zodpovednosť územnej
samosprávy za škodu spôsobenú pri výkone územnej samosprávy
30. Regresná náhrada podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

