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Hodnotenie študenta 

 DENNÍ ŠTUDENTI: 
 

Podmienkou je úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia (priebežné hodnotenie 
I. + priebežné hodnotenie II.) v priebehu semestra. 

 
Priebežné hodnotenie má formu písomnej odpovede (celkovo dve otvorené otázky, na 

vypracovanie každej je 20 minút). Termín priebežných hodnotení určí učiteľ, ktorý vedie 

seminárne cvičenia (najmenej 2 týždne vopred). Na priebežnom hodnotení je možné používať 

nekomentované právne predpisy. 

 
 

 EXTERNÍ ŠTUDENTI: 
 

Podmienkou je úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky (2 otvorené otázky). 
Na skúške je možné používať nekomentované právne predpisy. 



 Harmonogram a témy prednášok 

 

I. Prednáška 

 Ochrana prírody a krajiny 

(všeobecná ochrana prírody a krajiny, osobitná ochrana prírody a krajiny, územná 

ochrana) 

 
II. Prednáška 

Starostlivosť o nehnuteľné kultúrne pamiatky 

(ochrana pamiatkového fondu, vyhlasovanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových 
území, práva a povinnosti osôb pri ochrane pamiatkového fondu) 

 
III. Prednáška 

 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

(ochrana ovzdušia pred znečistením zo stacionárnych zdrojov, ochrana ovzdušia pred 

znečistením z mobilných zdrojov, ochrana pred klimatickými zmenami, ochrana 

ozónovej vrstvy Zeme) 

 
IV. Prednáška 

 Starostlivosť o vodu a prírodné liečivé a minerálne zdroje 

(starostlivosť o vody, správa verejných vodovodov a kanalizácií, ochrana pred 
povodňami, starostlivosť o prírodné liečivé a minerálne zdroje) 

 
 

V. Prednáška 

 Starostlivosť o pôdu a ekologické poľnohospodárstvo 

(právne režimy starostlivosti o pôdu, starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, odňatie 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ekologické 

poľnohospodárstvo) 

 
VI. Prednáška 

 Starostlivosť o lesy 

(účel právnej úpravy, lesné pozemky a ich ochrana, hospodárenie v lesoch a jeho 
diferencovanie, ochrana lesa využívanie lesov, lesná stráž) 

 
VII. Prednáška 

 Starostlivosť o rastlinstvo a živočíšstvo 

(ochrana rastlinstva a živočíchov podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny, právna 



úprava obchodovania s ohrozenými druhmi, veterinárna starostlivosť, právo 

poľovníctva, starostlivosť o ryby) 

 
VIII. Prednáška 

Nakladanie s odpadmi I. 

(cieľ a systém právnej regulácie, právna regulácia nakladania s komunálnymi odpadmi) 
 

IX. Prednáška 

Nakladanie s odpadmi II. 

(nakladanie  s osobitnými  kategóriami  odpadov  –  elektroodpad,  použité  batérie  
a akumulátory, staré vozidlá, nakladanie s obalmi) 

 

X. Prednáška 

 Mierové využívanie jadrovej energie 

(jadrová bezpečnosť, mierové využívanie jadrovej energie, rádioaktívne odpady a 

nakladanie s nimi, preprava rádioaktívnych materiálov) 

 
XI. Prednáška 

 Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov 

(geneticky modifikovaný organizmus, používanie v uzavretých priestoroch, zámerné 
uvoľňovanie, bezpečnostné opatrenia) 

 
XII. Prednáška 

 Ochrana pred hlukom, Ochrana zdravia a životné prostredie 

(cieľ právnej úpravy ochrany pred hlukom, systém a pramene právnej úpravy, ochrana 

zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ochrana zdravia podľa osobitných predpisov 

upravujúcich starostlivosť o životné prostredie) 

 
XIII. Prednáška 

 Environmentálna bezpečnosť stavieb a výrobkov 

(environmentálna bezpečnosť a vhodnosť stavieb, technické požiadavky na výrobky, 
požiadavky na výrobky podľa osobitných predpisov – palivá, krmivá, veterinárne lieky 
a prípravky) 



 Otázky na písomnú skúšku 
 
 

1. Všeobecná ochrana prírody a krajiny 
2. Osobitná ochrana prírody a krajiny 
3. Územná ochrana prírody a krajiny 
4. Druhová ochrana chránených rastlín, chránených živočíchov, 

chránených nerastov a chránených skamenelín 

5. Starostlivosť o nehnuteľné a hnuteľné kultúrne pamiatky 
6. Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí 

prírody a krajiny a ich označovanie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
7. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania a zákaz prevodu 

vlastníckeho práva podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
8. Orgány ochrany prírody, ich pôsobnosť a stráž prírody podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. 
9. Náhrada škody spôsobená živočíchmi podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
10. Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. 
11. Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním zo stacionárnych zdrojov 
12. Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním z mobilných zdrojov. 
13. Meranie úrovne znečistenia ovzdušia, oblasti vyžadujúce osobitnú 

ochranu ovzdušia, opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia. 
14. Orgány ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť podľa zákona č. 137/2010 Z. 

z. 

15. Ochrana pred klimatickými zmenami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. 
16. Ochrana ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. 
17. Rozdelenie vôd a územná ochrana vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 
18. Nakladanie s vodami podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 
19. Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd 
20. Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd a 

verejnej kanalizácie 
21. Pôsobnosť orgánov štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. 

z. 
22. Starostlivosť o prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje podľa 

zákona č. 538/2005 Z. z. 
23. Správa verejných vodovodov a kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. 

z. 

24. Právne režimy starostlivosti o pôdu 
25. Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa zákona č. 220/2004 Z. z. 
26. Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití 
27. Štátna správa ochrany poľnohospodárskej pôdy 
28. Starostlivosť o lesy - kategorizácia lesov, lesné pozemky a ich ochrana, 



hospodárenie v lesoch, využívanie lesov, lesná stráž). 

29. Štátna správa lesného hospodárstva 
30. Ochrana rastlinstva podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
31. Ochrana drevín a chránené stromy podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
32. Ochrana živočíchov podľa predpisoch o ochrane prírody a krajiny 
33. Právna úprava obchodu s chránenými druhmi 
34. Veterinárna starostlivosť 
35. Starostlivosť o ryby (rybárske revíry, výkon rybárskeho práva, 

podmienky lovu rýb) 

36. Štátna správa na úseku rybárstva 
37. Právo poľovníctva (ochrana poľovníctva, využitie práva poľovníctva, 

ochrana poľovníctva, poľovnícke hospodárenie a poľovačka, povolenka 
na poľovačku) 

38. Právo poľovníctva (zužitkovanie zvere, škody spôsobené výkonom 
práva poľovníctva a zverou, riadenie poľovníctva) 

39. Cieľ, predmet a systém právnej úpravy nakladania s odpadmi 
40. Pojmy podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
41. Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a 

povinnosti FO a PO v odpadovom hospodárstve 
42. Špeciálne právne režimy nakladania s odpadom (nakladanie s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, nakladanie s 
nebezpečnými odpadmi) 

43. Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, nakladanie 
s odpadovými olejmi a opotrebovanými pneumatikami 

44. Právne režimy nakladania s batériami a akumulátormi 
45. Právna úprava nakladania so starými vozidlami (povinnosti výrobcu a 

dovozcu vozidiel, povinnosti držiteľa starého vozidla, povinnosti 
spracovateľa starých vozidiel, staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je 
známy, príspevok do recyklačného fondu za vozidlá) 

46. Právna úprava nakladania s elektroodpadom podľa zákona o odpadoch 
47. Orgány verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva 
48. Právna úprava nakladania s obalmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
49. Ochrana nerastov podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny 
50. Zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami 
51. Mierové využívanie jadrovej energie – predmet, zásady, cieľ, systém 

právnej úpravy a právna úprava jej využívania. 
52. Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, preprava rádioaktívnych 

materiálov. 

53. Ochrana pred priemyselnými haváriami. 
54. Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných 



organizmov. 

55. Ochrana pred hlukom. 
56. Environmentálna bezpečnosť a vhodnosť stavieb. 
57. Technické požiadavky na výrobky. 
58. Požiadavky na výrobky podľa osobitných predpisov. 
59. Ochrana zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
60. Ochrana zdravia podľa osobitných predpisov upravujúcich starostlivosť 

o životné prostredie. 


