
Otázky na štátnu skúšku zo správneho práva 

 

Správne právo hmotné  

 

1. Vymedzenie verejnej správy vo funkčnom poňatí 
2. Vymedzenie verejnej správy v organizačnom poňatí v Slovenskej republike, vymedzenie 

pojmov verejná moc a štátna moc 
3. Vymedzenie pojmov štátny orgán, správny orgán, orgán štátnej správy, orgán verejnej 

správy 
4. Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy 
5. Charakterizujte štátnu správu vo funkčnom a organizačnom poňatí 
6. Charakterizujte samosprávu, uveďte ich subjekty a orgány 
7. Charakterizujte subjekty spadajúce pod tzv. ostatnú verejnú správu, uveďte ich subjekty 

a orgány  
8. Pojem správne právo, jeho delenie, charakteristické črty správneho práva a problematika 

jeho kodifikácie 
9.  Pramene správneho práva v Slovenskej republike 
10.  Charakterizujte normy správneho práva 
11. Pojem, klasifikácia, predpoklady vzniku a prvky administratívnoprávnych vzťahov 
12. Vymedzte pojem právomoc, príslušnosť a prípady zmeny kompetencie 
13. Územné usporiadanie a správne usporiadanie SR 
14. Charakterizujte vládu a ústredné orgány štátnej správy 
15.  Charakterizujte orgány štátnej správy s pôsobnosťou pre celú územie Slovenskej 

republiky 
16. Charakterizujte miestne orgány štátnej správy 
17. Definujte obec, jej právne postavenie, originálnu a delegovanú pôsobnosť obce 
18. Definujte vyšší územný celok, jeho právne postavenie, originálnu a delegovanú 

pôsobnosť 
19. Záujmová samospráva, jej subjekty a ich orgány 
20. Vymedzte procedurálne formy činnosti verejnej správy 
21. Vymedzte finálne formy činnosti verejnej správy 
22. Normatívne správne akty ako formy činnosti verejnej správy 
23. Individuálne správne akty ako formy činnosti verejnej správy 
24. Správne dohody ako finálne formy činnosti verejnej správy 
25. Spoločensko-organizačné opatrenia a materiálno-technické operácie ako formy činnosti 

verejnej správy 
26. Pojem kontrola, a druhy kontroly verejnej správy 
27. Kontrola verejnej správy vykonávaná vládou a orgánmi štátnej správy 
28. Kontrola vykonávaná nad územnou samosprávou a v jej rámci 
29. Kontrola verejnej správy vykonávaná Národnou radou Slovenskej republiky, Najvyšším 

kontrolným úradom SR a verejným ochrancom práv 
30. Kontrola verejnej správy vykonávaná súdmi 
31. Kontrola verejnej správy vykonávaná prokuratúrou 
32. Sťažnosť ako prostriedok kontroly verejnej správy 



33. Petícia ako prostriedok kontroly verejnej správy 
34. Pojem zodpovednosť, právna zodpovednosť, ich charakteristické črty a druhy 

zodpovednosti vo verejnej správe 
35. Správny delikt, pojem, všeobecné pojmové znaky, druhy 
36. Pojem priestupok, jeho formálne a materiálne znaky a znaky skutkovej podstaty  
37. Charakterizujte správne delikty právnických osôb a  fyzických osôb postihované bez 

ohľadu na zavinenie a iné delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia 
38. Správne disciplinárne delikty, správne poriadkové delikty 
39. Právna úprava zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone verejnej moci 
40. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánov verejnej správy, 

predbežné prerokovanie návrhu a predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu 
škody 

41. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe  
42. Nečinnosť, základné príčiny nečinnosti a opatrenia proti nečinnosti orgánov verejnej 

správy  
43. Európske správne právo – všeobecná charakteristika 
44. Európske správne súdnictvo – pojmové vymedzenie a európsky súdny systém 
45. Pramene európskeho správneho práva 

 
Správne právo procesné (SP3) – všeobecná časť 

 
1. Druhy a charakteristické znaky rozhodovacích procesov vo verejnej správe 
2. Pojem správne konanie, pôsobnosť právneho poriadku a jeho vzťah k osobitným 

procesným predpisom 
3. Základné pravidlá a zásady správneho konania podľa správneho poriadku 
4. Príslušnosť a predpojatosť v správnom konaní 
5. Subjekty v správnom konaní 
6. Začatie správneho konania, postúpenie podania a postúpenie veci v správnom konaní 
7. Podanie v správnom konaní a jeho náležitosti 
8. Prerušenie a zastavenie konania v správnom konaní a ich právne dôsledky 
9. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie 
10. Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania 
11. Prejudiciálne otázky v správnom konaní 
12. Charakterizujte rozhodnutie v správnom konaní, jeho materiálne a formálne náležitosti a 

zmier podľa správneho poriadku 
13. Doručovanie a lehoty pre rozhodnutie podľa správneho poriadku 
14. Vysvetlite pojmy: oznámenie rozhodnutia, platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť 

rozhodnutia v správnom konaní, nezákonnosť a nesprávnosť rozhodnutí správnych 
orgánov 

15. Odvolanie a rozklad v správnom konaní a postup pri vybavovaní oneskorene podaného 
odvolania alebo rozkladu 

16. Obnova konania v správnom konaní 
17. Preskúmavanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
18. Prokurátorský dozor v správnom konaní 



19. Výkon rozhodnutia a námietky pri výkone rozhodnutia v správnom konaní 
20. Preskúmavanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov súdom 
21. Konania o žalobe na nečinnosť správneho orgánu 
22. Opravné prostriedky v správnom súdnictve 
23. Územné plánovanie a jeho úlohy  
24. Charakterizujte jednotlivé druhy územných konaní 
25. Stavebné konanie – pojem, druhy konaní, stavebné úrady a účastníci stavebného konania 
26. Charakterizujte konanie o vydanie stavebného povolania a kolaudačné konanie 
27. Údržba stavby a jej odstraňovanie 
28. Charakterizujte vyvlastňovacie konanie a základné podmienky pre vyvlastnenie 
29. Charakterizujte priestupkové konanie ako samostatný druh správneho konania 
30. Postup pred začatím priestupkového konania, začatie priestupkového konania, účastníci 

priestupkového konania, zastavenie priestupkového konania a odloženie priestupkovej 
veci podľa zákona   o priestupkoch 

31. Poškodený a náhrada škody v priestupkovom konaní 
32. Skrátené formy priestupkového konania 
33. Osobitosti preskúmania rozhodnutia o priestupku správnymi orgánmi a súdmi 
34. Správne procesy vo veciach živnostenského podnikania a druhy rozhodnutí 

v živnostenskom konaní 
35. Osobitosti daňového konania oproti všeobecnej úprave správneho konania v správnom 

poriadku 
36. Osobitosti rozhodnutia a opravné prostriedky v daňovom konaní 
37. Konanie o sťažnostiach 
38. Charakterizujte jednotlivé druhy zápisov práv do katastra nehnuteľností a konanie o nich 


