Okruhy tém na bakalársku štátnu skúšku zo Správneho práva
Akademický školský rok 2016/2017

Správne právo hmotné (všeobecná a osobitná časť)




























Verejná moc a verejná správa, pojem správne právo a jeho vzťah k verejnej správe
Správna veda a veda správneho práva
Sústava orgánov štátnej správy
Normy správneho práva a administratívnoprávne vzťahy
Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky v kontexte priamych a
nepriamych vykonávateľov verejnej správy
Právne postavenie obce/mesta - samosprávna a delegovaná pôsobnosť
Právne postavenie, pôsobnosti obligatórnych a fakultatívnych orgánov obce/mesta
Právna úprava samosprávnych krajov v SR - ich samosprávna a delegovaná
pôsobnosť
Obligatórne a fakultatívne orgány samosprávneho kraja - právne postavenie
Charakterizujte záujmovú samosprávu - subjekty, pôsobnosti a orgány
Vonkajšia a vnútorná kontrola verejnej správy
Kontrola verejnej správy vykonávaná súdmi pri aplikácii práva
Metódy vo verejnej správe - pojem, členenie
Formy verejnej správy a formy činnosti verejnej správe
Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy
Správny delikt - pojem, všeobecné pojmové znaky, druhy/členenie, predpoklady
vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti
Pojem priestupok, jeho formálne a materiálne znaky a znaky skutkovej podstaty
Správne delikty fyzických osôb postihovaných na základe zavinenia
Správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb postihované bez
ohľadu na zavinenie
Charakterizujte správne disciplinárne a správne poriadkové delikty
Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - obsah
a subjekty zodpovednosti
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym
úradným postupom orgánov verejnej správy, predpoklady úspešného uplatnenia
nároku na náhradu škody na súde
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pri výkone
verejnej správy
Európske správne právo - vymedzenie pojmu, všeobecná charakteristika
Európsky správny priestor v kontexte európskeho správneho práva






















Vnútorná správa v podmienkach SR - charakteristické črty, okruhy činností
Zhromažďovanie a združovanie v kontexte verejnej správy
Evidencia obyvateľstva - vymenujte a charakterizujte právne inštitúty
Orgány verejnej správy na úseku správy školstva a ich vecné pôsobnosti
Orgány školskej samosprávy na základných a stredných školách
Vysoké školy - pojem, charakteristika a činnosť orgánov samosprávy, akreditačná
komisia
Charakterizujte správu justície, súdov a jej zásady
Sudcovská samospráva
Riadenie súdov
Subjekty na úseku správy zdravotníctva a ich pôsobnosti
Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej formy
Správa živnostenského podnikania ako sústava orgánov a ako druh činnosti
Správa kultúry vo formálnom a materiálnom poňatí
Policajná správa - charakteristika, základné pojmy a organizácia policajnej správy
Neštátne zložky polície
Policajná správa vo funkčnom poňatí - služobná činnosť a služobný zákrok,
informačno-technické prostriedky a ich používanie
Správa obrany - charakteristika, subjekty správy, vymenujte a charakterizujte krízové
situácie
Správa na úseku cestnej dopravy - subjekty správy a ich vecné pôsobnosti
Správa na úseku dráhovej a leteckej dopravy - subjekty správy a ich vecné pôsobnosti
Správa na úseku sieťových odvetví - subjekty verejnej správy na jednotlivých úsekoch
a ich vecné pôsobnosti

Správne právo procesné (všeobecné a osobitné konanie)













Pojem, podstata a systém správneho práva procesného
Vymenujte a charakterizujte druhy rozhodovacích procesov vo verejnej správe
Pôsobnosť a príslušnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Vzťah Správneho poriadku k osobitným procesným zákonom
Základné pravidlá správneho konania
Predpojatosť a prejudiciálna otázka v správnom konaní
Účastník konania, zúčastnená osoba a zastupovanie v správnom konaní
Subjekty správneho konania
Spôsoby začatia správneho konania, postúpenie veci a postúpenie konania
Ústne pojednávanie, zápisnica a nazeranie do spisu podľa Správneho poriadku
Doručovanie, lehoty a lehoty pre rozhodnutie v správnom konaní



























Prerušenie a zastavenie správneho konania a ich právne následky
Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania
Rozhodnutie správneho orgánu, platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť, jeho
náležitosti a zmier v správnom konaní
Typológia správnych rozhodnutí a ich charakteristika
Preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov podľa Správneho
poriadku
Preskúmavanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov - druhy a
charakteristika
Obnova konania podľa Správneho poriadku
Procesný postup preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy podľa
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších noviel
Preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov súdom - všeobecná charakteristika a
základné princípy podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.)
Právomoc a príslušnosť správnych súdov a konanie o vykonateľnosti rozhodnutí
cudzích orgánov verejnej správy
Vymenujte a charakterizujte, čo správne súdy nepreskúmavajú (tzv. negatívna
enumerácia)
Všeobecná správna žaloba - žalobná legitimácia, opomenutý účastník, žalovaný,
lehota na jej podanie, rozhodnutie o správnej žalobe
Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o žalobe proti
inému zásahu orgánu verejnej správy
Opravné prostriedky podľa Správneho súdneho poriadku
Výkon rozhodnutí v správnom konaní - charakteristika, predpoklady, podmienky a
príslušnosť na výkon rozhodnutia
Postup pri výkone rozhodnutia odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia podľa
Správneho poriadku
Námietky pri výkone rozhodnutia podľa Správneho poriadku
Územné plánovanie, pojem, úlohy a jeho nástroje
Územné konanie a druhy územných rozhodnutí
Stavebné konanie - pojem, účastníci a druhy stavebných úradov
Vyvlastňovacie konanie - predmet a podmienky vyvlastnenia, konanie o ňom a
rozhodnutie o vyvlastnení
Všeobecná charakteristika rozhodovacích procesov podľa zákona č. 455/1991 Zb. v
znení neskorších noviel a vzťah jeho procesných režimov k Správnemu poriadku
Proces vydávania osvedčenia o živnostenskom oprávnení a druhy rozhodnutí v
živnostenskom konaní












Rozhodovacie režimy v katastrálnych konaniach podľa zákona č. 162/1995 Z. z. a ich
vzťah k Správnemu poriadku
Druhy zápisov práv do katastra nehnuteľností
Procesný inštitút plomby a oprava chýb v katastrálnom operáte a Opravné
prostriedky v katastrálnych konaniach
Diferenčné znaky súdnych a správnych deliktov v procesnom režime trestania
Rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva v kontexte správneho
práva trestného
Procesnoprávne inštitúty zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a ich vzťah k Správnemu poriadku
Príslušnosť na konanie o priestupkoch a súčinnosť v priestupkovom konaní
Postup pred začatím priestupkového konania, účastníci priestupkového konania,
jeho začatie a priebeh
Výkon rozhodnutia podľa zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch a jeho osobitosti
Skrátené formy priestupkového konania

