
Teoretické otázky 
 
1. Vymedzenie verejnej správy vo funkčnom poňatí 
2. Vymedzenie verejnej správy v organizačnom poňatí 
3. Právo na dobrú správu 
4. Pojem, predmet a systém správneho práva 
5. Pramene správneho práva 
6. Normy správneho práva 
7. Administratívnoprávne vzťahy 
8. Vymedzenie európskeho správneho práva (pojem a základná charakteristika) 
9. Organizácia štátnej správy v Slovenskej republike 
10. Správne celky, ich právna regulácia a význam v Slovenskej republike 
11. Organizácia územnej samosprávy v Slovenskej republike, Európska charta miestnej 

samosprávy 
12. Záujmová samospráva v Slovenskej republike 
13. Všeobecné (teoretické) vymedzenie ostatných vykonávateľov verejnej správy 
14. Metódy činnosti verejnej správy – vymedzenie a základné delenie 
15. Formy činnosti verejnej správy – všeobecná charakteristika 
16. Normatívne správne akty 
17. Individuálne správne akty 
18. Správne dohody 
19. Spoločensko-organizačné opatrenia a materiálno-technické operácie 
20. Všeobecné vymedzenie kontroly verejnej správy 
21. Vnútorná kontrola štátnej správy, kontrola územnej samosprávy a dozor štátu nad 

výkonom územnej samosprávy 
22. Vonkajšia kontrola verejnej správy (druhy a základné vymedzenie) 
23. Petície  
24. Sťažnosti 
25. Všeobecne charakterizujte administratívnoprávnu zodpovednosť ako druh právnej 

zodpovednosti 
26. V teoretickej rovine charakterizujte jednotlivé druhy správnych deliktov a rozdiely medzi 

nimi 
27. Charakterizujte zodpovednosť za výkon verejnej správy v podmienkach Slovenskej 

republiky (základná charakteristika) 
28. Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktické otázky: 

 
1.  
 
Vyučujúci určí konkrétne ustanovenia právneho predpisu, z ktorých študent vyabstrahuje normu správneho 
práva. Následne určí, o aký druh normy ide podľa jednotlivých kritérií pre delenie administratívnoprávnych 
noriem a štruktúru tejto právnej normy.  

 
2. 
 
Učiteľ určí konkrétne ustanovenie právneho predpisu, v ktorom je použitý právne neurčitý pojem a/alebo 
správna úvaha. Študent: 
 
a) Identifikuje, či je v ustanovení použitý právne neurčitý pojem (a aký) a či je v ustanovení upravená 
správna úvaha (a ako), 
b) V prípade právne neurčitého pojmu uvedie, s ohľadom na aké skutkové okolnosti by mal správny orgán 
posudzovať jeho naplnenie a ako by ho mal vykladať, 
c) V prípade správnej úvahy uvedie, ako by ju správny orgán mohol použiť a na čo by pri jej použití mal v 
danom prípade prihliadnuť. 
 
3. 
 
Vyučujúci zadefinuje administratívnoprávny vzťah. Študent určí, o aký druh administratívnoprávneho 
vzťahu ide podľa kritérií členenia administratívnoprávnych vzťahov a prvky tohto administratívnoprávneho 
vzťahu.  
 
4. 
 
Vyučujúci určí konkrétny orgán verejnej správy  a študent následne zodpovie na otázky: 

  
a) Kde by ste v rámci štruktúry orgánov a jednotlivých zložiek verejnej správy zaradili tento konkrétny 

orgán? 
b) Držiteľom akej moci je predmetný orgán? 
c) Ktorý právny predpis upravuje postavenie tohto konkrétneho orgánu a kde je v ňom upravená jeho 

pôsobnosť a právomoc? 
d) V koho mene a na koho zodpovednosť koná tento orgán? 

 
5.  
 

a) Kde sa nachádza všeobecná právna úprava jednotlivých správnych celkov a aké správne celky 
podľa tejto úpravy máme? 

b) Definujte vzťah správnych celkov a orgánov verejnej správy. 
c) Za akých podmienok možno považovať obec, VÚC a vojenské obvody za správne celky?  

 
6. 
 

Učiteľ uvedie konkrétne ustanovenie zákona upravujúce konkrétnu pôsobnosť obce alebo samosprávne 
kraja. Študent zodpovie na tieto otázky: 
 

a) Ide o samostatnú, alebo o prenesenú pôsobnosť?  



b) Kto bude uhrádzať náklady na výkon tejto pôsobnosti? 
c) Kto bude zodpovedať za škodu spôsobenú pri výkone tejto pôsobnosti nezákonným 
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom? 

 
7. 
 
Učiteľ uvedie príklad všeobecne záväzného nariadenia prijatého konkrétnym subjektom územnej 
samosprávy. Študent primárne v rozsahu zákona o obecnom zriadení a zákona o vyšších územných celkoch 
zodpovie vo vzťahu k uvedenému príkladu na nasledovné otázky: 
 

a) Charakterizujte postavenie uvedeného subjektu územnej samosprávy v rámci organizácie verejnej 
správy. 

b) Aké sú orgány tohto subjektu podľa platnej právnej úpravy, a ktoré z nich majú pôsobnosť 
a právomoc v procese prijímania a schvaľovania   predmetného všeobecne záväzného nariadenia?  

c) Aké sú právne limity prijatia  takéhoto všeobecne záväzného nariadenia?   
d) Ktorý orgán verejnej moci má právomoc zrušiť všeobecne záväzné nariadenia?  

 
8. 
 
Učiteľ naformuluje konkrétny prípad zlúčenia obcí. Študent zodpovie na tieto otázky: 
 

a) Kde sa nachádza právna úprava zlučovania obcí a za akých podmienok možno prísť k zlúčeniu 
obcí? 

b) Aký je rozdiel medzi zlúčením obcí a združením obcí? Odôvodnite s poukazom na konkrétne 
zákonné ustanovenia. 

c) Obe obce by chceli, aby novovzniknutá obec mala názov zložený zo začiatočných písmen tejto 
obce a mesta. Je tento postup možný, poprípade za akých podmienok? 

d) Určite o akú formu činnosti verejnej správy ide pri dohode o zlúčení obcí. 
 
9. 
 
Učiteľ označí fyzickú osobu prostredníctvom týchto údajov:  

a) vek, 
b) osoba má alebo nemá štátne občianstvo SR, 
c) osoba má trvalý pobyt na území konkrétnej obce označenej učiteľom, prípadne prechodný pobyt 
alebo nemá žiadny evidovaný pobyt na území tejto obce,  
d) osoba vlastní alebo nevlastní nehnuteľnosti na území tejto obce,  
e) osoba má alebo nemá čestné občianstvo na území tejto obce. 

 
Študent odpovie vo vzťahu k takto označenej fyzickej osobe a obci na tieto otázky: 

a) Je označená osoba obyvateľom obce? 
b) Môže sa označená osoba zúčastňovať na výkone samosprávy v danej obci? Akými spôsobmi? 
c) Môže označená osoba byť zvolená za starostu tejto obce? 
 

10. 
 
Pedagóg určí konkrétny subjekt záujmovej samosprávy, na základe čoho študent odpovie na nasledovné 
otázky: 

 



a) Na základe akých znakov možno daný subjekt považovať za súčasť záujmovej samosprávy? 
Odpoveď odôvodnite. 

b) Určite, či ide o subjekt záujmovej samosprávy s povinným členstvom a odôvodnite. 
c) Určite základné orgány daného subjektu záujmovej samosprávy a v stručnosti charakterizujte ich 

pôsobnosť vo vzťahu k subjektu. Určite spôsob kreovania týchto orgánov. 
  

11.  
 
Učiteľ určí konkrétne tri povolania v rámci ktorých sú jednotlivé soby aj členmi profesijných komôr. 
Študent zodpovie na tieto otázky: 
 

a) Uveďte, kto z uvedených osôb je členom profesijnej komory v ktorej je povinné členstvo?  
b) Uveďte, aké následky  by jednotlivým osobám spôsobilo vylúčenie z komory? 
c) Učiteľ vyberie jedného člena profesijnej komory a následne študent určí, kto by ho mohol 

z konkrétnej komory vylúčiť. 
 
12. 
 
Pedagóg určí jeden subjekt súkromného práva, ktorý je výsledkom združovacieho práva a má 
verejnomocenské oprávnenia. Študent zodpovie na nasledovné otázky: 

 
a) Uveďte právny základ konkrétneho subjektu. 
b) Uveďte základné podmienky pre vznik a spôsob vzniku daného subjektu.  
c) Uveďte spôsoby zániku daného subjektu a definujte rozdiel medzi zánikom a zrušením. 

 
13. 

 
Učiteľ určí konkrétnu aktivitu alebo príklad činnosti člena niektorej z tzv. stráží alebo zamestnanca 
súkromnej bezpečnostnej služby. Študent charakterizuje postavenie a oprávnenia danej osoby (člen stráže, 
zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby) a posúdi, či pri výkone danej aktivity dochádza k využitiu 
verejnej moci a v čom verejnomocenský prvok spočíva. 
 
14. 
 
Učiteľ uvedie konkrétny príklad rozhodnutia alebo iného úkonu Rady pre vysielanie a retransmisiu v 
medziach úpravy jej pôsobnosti v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (bez uvedenia 
konkrétneho ustanovenia upravujúceho túto činnosť). Študent zodpovie na nasledovné otázky: 
 
a) Uveďte, aké má postavenie Rada pri výkone predmetnej činnosti?  
b) Uveďte, o akú formy činnosti zo strany verejnej správy ide pri zamietnutí žiadosti.  
c) Uveďte, o aký druh orgánu z hľadiska využitia organizačno-technických princípov výstavby verejnej 
správy ide. 
 
15.  
 
Učiteľ zadá konkrétne ustanovenie zákona. Študent určí: 
 

a) aké druhy metód sú tam použité, 
b) aký cieľ sa má danými metódami zabezpečiť. 

 



16. 
 
Študent nájde v právnych predpisoch príklad na normatívny správy akt. Zároveň určí, o aký druh 
normatívneho správneho aktu sa jedná, kto ho vydáva, aká je pôsobnosť tohto aktu a jeho vlastnosti.  
 

 
17.  
 
Študent nájde v právnych predpisoch príklad na individuálny správy akt. Zároveň určí, o aký druh 
individuálneho správneho aktu sa jedná, kto ho vydáva a jeho vlastnosti. 
 

 
18. 
 
Študent nájde v právnych predpisoch príklad na správnu dohodu. Zároveň určí druh tejto správnej dohody 
a odôvodní. 
 
19. 

 
Učiteľ zadá príklad na kontrolu v štátnej správe.  
 

a) Určite, podľa akého právneho predpisu je možný takýto predmet kontroly a prečo daný orgán môže 
byť v postavení kontrolovaného subjektu v danom prípade. 

b) Kto môže v mene ministerstva a za splnenia akých podmienok vykonávať kontrolu?  
c) Ako sú v zákone vymedzené povinnosti pracovníkov kontroly vo vzťahu ku kontrolovanému 

subjektu? 
d) Charakterizujte, či by v danom prípade mohlo prísť k použitiu inštitútu prizvanej osoby a aké by 

bolo jej postavenie. 
e) Akými spôsobmi môže byť ukončená táto kontrola? 

 
20. 
 
Učiteľ naformuluje príklad určitého problému subjektu územnej samosprávy. Študent odpovie na 
nasledovné otázky: 
 

a) Kto by mohol vykonávať vnútornú kontrolu v danom prípade v rámci predmetného subjektu 
územnej samosprávy? 

b) Ktorý orgán v rámci územnej samosprávy je typickým predstaviteľom vykonávateľa vnútornej 
kontroly, ako sa kreuje a aký je jeho vzťah k obci?  

c) Vzťahuje sa rozsah pôsobnosti orgánu podľa písmena b) na daný prípad? Ak áno, určite, či je 
povinný začať kontrolu a čo by bolo výsledkom takejto kontroly. 

d) Majú postupovať orgány územnej samosprávy v danom prípade podľa základných pravidiel 
kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe? 

e) Kto by mohol vykonávať kontrolu v danom prípade, ak by išlo o prenesený výkon štátnej správy? 
 

21. 
 

Pedagóg uvedie konkrétny subjekt vonkajšej kontroly verejnej správy. 
 

a) Uveďte právny základ danej kontroly verejnej správy.   



b) Aké formy činnosti verejnej správy môžu byť kontrolované daným subjektom? 
c) Určite, akým spôsobom sa začína daná kontrola.  
d) Uveďte konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v prípade danej kontroly. 

 
22. 
 
Pedagóg zadá buď konkrétny prípad alebo určí, aby študent naformuloval konkrétny prípad uskutočnenia 
petičného práva. 
 

a) Aké základné ľudské práva sa realizujú prostredníctvom petícií a kde sú upravené? 
b) Prečo je v danom prípade petícia prípustná? Je v danom prípade povinnosť vytvoriť petičný výbor? 
c) Akými spôsobmi možno vyzývať občanov k podpísaniu petície, aké náležitosti by mala obsahovať 

petícia a akým spôsobom ju možno podať? 
d) Môže svoj súhlas s petíciou platne vyjadriť aj osoba mladšia ako 15 rokov? 
e) Kto je oprávnený na vybavenie danej petície a akými spôsobmi môže byť vybavená? 

 
23. 
 
Vyučujúci naformuluje konkrétny prípad využitia inštitútu sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach alebo určí, že daný prípad naformuluje študent. Študent odpovedá na otázky: 
 

a) Aké sú ústavné základy sťažnosti ako formy vonkajšej kontroly verejnej správy? 
b) Posúďte, prečo v danom prípade ide o sťažnosť.   
c) Posúďte, či by sa daný problém mohol riešiť aj prostredníctvom petície.  
d) Ako by postupovalo, ak by bola sťažnosť 

- anonymná? 
- anonymizovaná? 

e) Kto je oprávnený na vybavenie danej sťažnosti a v akej lehote? 
f) Kedy sa predmetná sťažnosť bude považovať za vybavenú?  
g) Čo by mohol sťažovateľ robiť, keď sa nestotožní so spôsobom vybavenia sťažností? 

 
24. 
 
Učiteľ zadá konkrétne reálie k vybranému správnemu deliktu.  
 

a) Určite druh správneho deliktu a vymedzte znaky skutkovej podstaty predmetného deliktu. 
b) Určite, aké druhy sankcií by za daný správny delikt mohli byť uložené. V prípade pokuty určite, 

koho príjmom bude výnos z pokuty.  
c) Určite, dokedy by mohla byť vyvodená zodpovednosť za predmetný správny delikt. 
d) Je príslušný správny orgán oprávnený uložiť sankciu za daný delikt aj opakovane? 

 

25. 
 
Učiteľ určí zo zákona o priestupkoch konkrétny priestupok. Zároveň zadá konkrétne reálie k tomuto 
priestupku s tým, že priestupok spácha mladistvý. 
 

a) Určite formálne znaky predmetného priestupku. 
b) Určite materiálny znak daného priestupku. 
c) Určite, aké sankcie by mohli byť za predmetný priestupok uložené a v akom rozmedzí. 



d) O aké konanie by muselo ísť, aby nešlo o priestupok, napriek tomu, že osoba naplní skutkovú 
podstatu priestupku.  
 

26. 
 
Učiteľ určí zo zákona o priestupkoch konkrétnu skutkovú podstatu priestupku. Zároveň zadá 
konkrétne údaje osoby, ktorá svojim konaním naplnila objektívnu stránku tohto priestupku, 
a to: 
 

a) či ide o fyzickú osobu, alebo o právnickú osobu, 
b) vek osoby, 
c) či ide o osobu požívajúcu výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného 

práva, alebo o poslanca NR SR, alebo sudcu ÚS SR alebo sudcu, alebo 
prokurátora, generálneho prokurátor a Slovenskej republiky alebo prezidenta 
Slovenskej republiky, alebo o inú osobu, 

d) opíše psychický stav osoby v čase spáchania skutku. 
 

Študent posúdi, či konanie určenej osoby možno ako priestupok prejednať, prípadne, ako sa 
má vo veci postupovať.  
 
27. 
 
Pedagóg uvedie orgán verejnej moci vrátane konkrétneho porušenia týmto orgánom. 
 

a) Určite predpoklady pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody v dôsledku tohto porušenia 
a odôvodnite. 

b) Určite, kto bude v danom prípade zodpovedať za škodu a kto bude konať mene zodpovedného 
subjektu. 

 
28. 
 
Orgán verejnej správy určený pedagógom vydal rozhodnutie, ktoré bolo po jeho právoplatnosti zrušené pre 
nezákonnosť súdom v rámci súdneho prieskumu. 
 

a) Určite a odôvodnite postup, ktorý by ste museli podstúpiť pre úspešné uplatnenie nároku na 
náhradu škody.  

b) Určite, čo všetko by prichádzalo do úvahy ako škoda, ktorú by ste si v danom prípade mohli 
uplatniť. Zároveň určite, či uplatnená škoda musí byť vyčíslená. 

 
29. 
 
Pedagóg uvedie konkrétnu činnosť orgánu verejnej moci, ktorá by mohla zakladať nárok na náhradu škody. 
 

a) Určite, akým spôsobom je potrebné skonštatovať toto porušenie pre úspešné uplatnenie nároku na 
náhradu škody.  

b) Súd právoplatným rozhodnutím uloží povinnosť náhrady škody poškodenému spravovanému 
subjektu. Ako sa táto skutočnosť premietne vo vzťahu k osobe, ktorá konajúc v mene orgánu 
verejnej moci danú škodu spôsobila. 

 
 



 
 
 
Právne predpisy na sprístupnenie na skúške 
 
právny predpis číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien 
zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien 
zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších zmien 
zákon číslo 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien 
zákon číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
zákon číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností v znení neskorších zmien 
zákon číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších zmien 
zákon číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 
neskorších zmien 
zákon číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších zmien 
zákon číslo 85/1995 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
zákon číslo 216/1995 Z. z.  o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších zmien 
zákon číslo 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších  
zmien 
zákon číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení 
neskorších zmien 
zákon číslo 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších zmien 
zákon číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 
polície v znení neskorších zmien 
zákon číslo 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších zmien 
zákon číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien 
zákon 153/2001 o prokuratúre v znení neskorších zmien 
zákon číslo 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) 
zákon číslo 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších zmien 
zákon číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky v znení neskorších zmien 
zákon číslo 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších zmien 
zákon číslo 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších zmien 
zákon číslo 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien 
zákon číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien 
zákon číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 



služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zákon číslo 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých 
zákonov 
zákon číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších zmien 
zákon číslo 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších zmien 
zákon číslo 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
zákon číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien 
zákon číslo 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších 
zmien 
zákon číslo 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy v znení neskorších zmien 
zákon číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
Vnútorný predpis č. 2/2008. Disciplinárny poriadok Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 


