
Okruhy tém na ZBP a DP podľa jednotlivých vyučujúcich 

 

prof. Srebalová  

1) Miestne referendum a budovanie „inteligentných miest“ 

2) Pozemkové úpravy 

3) Pozemkové spoločenstvá 

 

prof. Vrabko 

1) Správna žaloba 

2) Sceľovanie pozemkov 

3) Pozemkové spoločenstvá  

4) Poľovnícke združenia a ich postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky 

 

doc. Pekár 

1) Kontrola výkonu územnej samosprávy 

2) Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone územnej samosprávy 

3) Nadnárodná úroveň výkonu verejnej správy v európskom správnom priestore 

4) Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania 

 

doc. Škrobák  

1) Procedurálne a finálne formy činnosti verejnej správy (teoretické a pozitívnoprávne 

vymedzenie, aplikačné problémy,...) 

2) Rekodifikácia stavebného práva verejného 

3) Aktuálne aplikačné problémy v rámci administratívno-politickej oblasti verejnej správy 

najmä policajné právo, správa justície, zhromažďovanie a združovanie,...) 

4) Spravujúce subjekty verejnej správy (teoretické, pozitívnoprávne a aplikačné otázky a 

problémy) 

 

doc. Vačok 

Študent si môže zvoliť ľubovoľnú tému, ktorú pred jej akceptáciou treba prísť osobne 

odkonzultovať. 

 

dr. Dufala 

DP 

1) Mierové využívanie jadrovej energie 

2) Verejnosť a ochrana životného prostredia 

ZBP 

1) Rozšírená zodpovednosť výrobcov pri nakladaní s odpadom 

2) Koncepčné nástroje v životnom prostredí 

3) Právna úprava výkonu rybárskeho práva 

4) Dotknuté orgány a ochrana životného prostredia 

5) Povolenia a súhlasy na úseku ochrany životného prostredia 

 

dr. Hamuľáková  

1) Podanie v správnom konaní 

2) Princíp „ne bis in idem“ z pohľadu európskej judikatúry 

3) Konanie o proteste prokurátora vo svetle novej právnej úpravy 

4) Rozsudok Engel v. Holandsko a jeho praktický dopad na správne trestanie v 

podmienkach SR 

5) Nariadenie GDPR a zmeny, ktoré prináša pre činnosť orgánov verejnej správy 



Dr. Havelková  

1) Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy 

2) Právo na bezplatnú právnu pomoc 

3) Priama účasť obyvateľov na samospráve 

4) Zápisy práv do katastra nehnuteľností 

 

dr. Horvat 

1) Správne disciplinárne delikty 

2) Správne poriadkové delikty 

3) Záujmová samospráva 

4) Doručovanie v správnom konaní 

5) Informatizácia verejnej správy 

6) Slobodný prístup k informáciám a otvorené dáta  

 

dr. Martvoň 

1) Správa zdravotníctva a zdravotná starostlivosť 

2) Spravodajské služby  a ich úlohy vo verejnej správe 

3) Priestupkové konanie 

4) Policajná sprava a oprávnenia policajtov 

 

dr. Michalovič 

1) Klimatická zmena 

2) Geneticky modifikované organizmy 

3) Vplyv Európskej únie na ochranu životného prostredia Slovenskej republiky 

 

dr. Munková 

1) Európsky správny priestor 

2) Subjekty v správnom konaní 

3) Konanie na úseku ochrany osobných údajov 

 

dr. Šmelková 

Študent si môže zvoliť ľubovoľnú tému, ktorú pred jej akceptáciou treba prísť osobne 

odkonzultovať. 

 


