
Správne právo hmotné a Správne právo 1 

Prednášky – LS 2020/2021 – denné štúdium 

odbor právo aj odbor EaP 

(13.45 – 15.10 hod.; linky na Stream sú priebežne zverejnené na stránke katedry) 

 

17. 2. 21 – Pojem verejná správa – (verejná správa a jej vymedzenie vo funkčnom poňatí 

a materiálnom poňatí, verejná moc, štátna moc, verejné služby, právo na dobrú správu, verejná 

správa ako predmet vedeckého skúmania) – prof. Tóthová 

 

24. 2. 21– Správne právo – (správne právo ako jedno z odvetví právneho poriadku, pojem 

a predmet správneho práva, systém správneho práva, charakteristika a jeho postavenie 

v právnom poriadku, pramene správneho práva, normy správneho práva, 

administratívnoprávne vzťahy, európske správne právo) – prof. Vrabko 

 

3. 3. 21 – Organizácia štátnej správy – (organizácia štátnej správy a jej právna úprava 

v Slovenskej republike, správne usporiadanie v Slovenskej republike) – prof. Vrabko 

 

10. 3. 21 – Organizácia územnej samosprávy – (organizácia územnej samosprávy a jej právna 

úprava v Slovenskej republike, územné usporiadanie v Slovenskej republike, Európsky 

štandard územnej samosprávy) – prof. Srebalová 

 

17. 3. 21 – Záujmová samospráva a ostatní vykonávatelia verejnej správy – (záujmová 

samospráva a jej právna úprava v Slovenskej republike a právna úprava ostatných 

vykonávateľov verejnej správy) – doc. Škrobák 

 

24. 3. 21 – Metódy činnosti verejnej správy a formy činnosti verejnej správy – (pojem 

a členenie metód činnosti verejnej správy, pojem a členenie foriem činnosti verejnej správy) – 

doc. Vačok 

 

31. 3. 21 – Všeobecné vymedzenie kontroly – (všeobecné vymedzenie kontroly verejnej 

správy, vnútorná kontrola štátnej správy, kontrola územnej samosprávy a dozor štátu nad 

výkonom územnej samosprávy) – prof. Vrabko 

 

7. 4. 21 – Vonkajšia kontrola verejnej správy so zameraním na súdnu kontrolu – (pojem 

vonkajšia kontrola verejnej správy, správne súdnictvo) – doc. Vačok 

 



14. 4. 21 – Petície, sťažnosti a slobodný prístup k informáciám – (právna úprava petícií, 

sťažností a prístup k informáciám) – doc. Vačok 

 

21. 4. 21 – Administratívnoprávna zodpovednosť – (vymedzenie administratívnoprávnej 

zodpovednosti v rámci právnej zodpovednosti a jednotlivé druhy správnych deliktov) – doc. 

Horvat 

 

28. 4. 21 – Priestupková zodpovednosť – (hmotnoprávna úprava priestupkov) – prof. 

Srebalová 

 

5. 5. 21 – Zodpovednosť za výkon verejnej správy – (zodpovednosť za výkon verejnej správy 

podľa zákona č. 514/2003 Z. z.) – prof. Tóthová 

 

12. 5. 21 -    Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe – (vymožiteľnosť práva vo verejnej 

správe, vymožiteľnosť práva a právny štát, nečinnosť vo verejnej správe, príčiny nečinnosti 

orgánov verejnej správy a opatrenia proti nečinnosti) – prof. Tóthová 


