Témy rigoróznych prác z predmetu Správne právo

01. Základné pravidlá správneho konania, ich aplikácia a význam
02. Subjekty správneho konania
03. Dokazovanie v správnom konaní
04. Rozhodnutie v správnom konaní – náležitosti, vady a ich právne dôsledky
05. Výkon administratívnych rozhodnutí
06. Riadne opravné prostriedky v správnom konaní
07. Kontrola dodržiavania zákonnosti v činnosti orgánov verejnej správy prokuratúrou
08. Súdna kontrola dodržiavania zákonnosti v činnosti orgánov verejnej správy.
09. Postavenie orgánov verejnej správy v správnom konaní
10. Správne právo procesné – charakteristika, pojem a podstata
11. Orgány obce a výkon samosprávy obce
12. Samosprávny kraj a jeho postavenie pri prenesenom výkone štátnej správy
13. Pramene správneho práva Slovenskej republiky
14. Orgány miestnej štátnej správy - ich postavenie a pôsobnosť
15. Aktuálne otázky územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky
16. Právne formy činnosti orgánov verejnej správy
17. Základné princípy administratívnoprávnej zodpovednosti
18. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy
19. Postavenie a úlohy kontroly vykonávanej v rámci územnej samosprávy
20. Správne delikty právnických osôb a ich trestanie
21. Účastníci konania o priestupkoch
22. Základné princípy právnej úpravy udeľovania štátneho občianstva Slovenskej republiky
23. Postavenie Policajného zboru ako orgánu štátnej správy
24. Právna regulácia preukazovania totožnosti občanov Slovenskej republiky
25. Základné princípy právnej úpravy združovania v Slovenskej republike
26. Výkon štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení
27. Orgány samosprávy vysokých škôl – ich pôsobnosť a úlohy
28. Pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva
29. Orgány miestnej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností – postavenie a pôsobnosť
30. Právna úprava archívnictva a registratúry v Slovenskej republike
31. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v úvahách de lege lata a de lege ferenda

32. Zásady ochrany životného prostredia
33. Aktuálne trendy v environmentálnoprávnej normotvorbe
34. Právo na informácie o životnom prostredí - právne prostriedky jeho uplatnenia a právne
záruky jeho ochrany
35. Obmedzenie vlastníckych práv podľa predpisov environmentálneho práva
36. Normotvorba obce v oblasti starostlivosti o životné prostredie
37. Prevencia v práve životného prostredia
38. Zodpovednosť v práve životného prostredia
39. Medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia
40. Právo Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany životného prostredia
41. Úprava povoľovacieho konania v environmentálnom práve
42. Záujmové združenie ako subjekt environmentálneho práva

