
 

Témy rigoróznych prác  

 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. : 

Obnoviteľné zdroje energie – právna úprava 

Právna regulácia sieťových odvetví 

Elektrická energia – rozhodujúci zdroj energie v nasledujúcom desaťročí 

Odstraňovanie čiernych stavieb – výzva pre legislatívu 

Preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy správnymi súdmi (Konkrétne druhy konaní) 

Energetická bezpečnosť z pohľadu právnej regulácie 

 

Uchádzač si môže zvoliť aj vlastnú tému po dohode.  

 

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.: 

Právo na spravodlivý proces v praxi správnych orgánov 

Právna úprava správneho trestania 

Analógia v správnom práve 

Zásady priestupkového konania 

Zákaz reformatio in peius v správnom konaní 

Zásada in dubio pro reo v správnom trestaní 

Uchádzač si môže zvoliť aj vlastnú tému po dohode.  

 

Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.: 

 

Európsky správny priestor 

Európske správne súdnictvo 

Vonkajšia kontrola územnej samosprávy 

Vnútorná kontrola územnej samosprávy 



Miestna štátna správa 

Verejný ochranca práv ako druh vonkajšej verejnej kontrola 

 Uchádzač si môže zvoliť aj vlastnú tému po dohode.  

 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.  

Dopad správneho súdneho poriadku na vzťah správneho súdnictva a verejnej správy 

Postavenie dopravcu v dráhovej doprave 

Aplikácia princípu profesionality vo verejnej správe 

Zneužitie a obchádzanie práva vo verejnej správe 

Nulitné rozhodnutie v správnom konaní 

„Nie dvakrát v tej istej veci“ vo vzťahu k správnemu konaniu a trestnému konaniu 

  

Uchádzač si môže zvoliť aj vlastnú tému po dohode.  

Rigorózne skúšky – okruhy 
 

Správne právo hmotné 

Verejná moc, verejná správa a teória organizácie verejnej správy; 

Verejné služby; 

Právo na dobrú správu; 

Správne právo a jeho pramene; 

Administratívnoprávne normy a administratívnoprávne vzťahy; 

Metódy a formy činnosti verejnej správy; 

Kontrola verejnej správy; 

Zodpovednosť vo verejnej správe; 

Európske správne právo, pojem, pramene a európsky správny priestor v kontexte európskeho 

správneho práva; 

Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe; 

Nečinnosť vo verejnej správe; 

Verejná správa ako predmet vedeckého skúmania.  

 

Správne právo procesné 

Pojem a systém a podstata správneho práva procesného; 

Rozhodovacie procesy  vo verejnej správe a ich charakteristické znaky; 

Právo na dobrú správu a právo na spravodlivý proces ako koncepcie aplikované v správnom konaní, 

ich pramene, princípy a zásady; 

Subjekty správneho konania; 



Postup v správnom konaní všeobecne a charakteristika osobitostí špeciálnych správnych konaní; 

Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov prostriedkami inštančného dozoru a subjektmi 

stojacimi mimo verejnej správy; 

Výkon rozhodnutia všeobecne a výkon rozhodnutia v správnom konaní; 

Osobitné rozhodovacie procesy 

  

 

 


