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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 
 

Právna úprava starostlivosti o životné prostredie 
 

(predmet a cieľ právnej úpravy, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných 

zdrojov ako súčasť pojmu starostlivosti o životné prostredie, zložky životného 

prostredia, princípy práva životného prostredia) 

 

II.  Prednáška 
 

Pramene právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie 
 

(systém a predmet zákonnej úpravy starostlivosti o životné prostredie, ústavnoprávna 
úprava, zákonná úprava starostlivosti o životné prostredie) 

 

III. Prednáška 
 

Sústava orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné 
prostredie 

 
(rozhodovacia činnosť v oblasti starostlivosti o životné prostredie, koncepčné nástroje, 

rozhodnutia a posudky dotknutých orgánov, registrácia, autorizácia, osvedčenie) 

 

IV. Prednáška 
 

Výkon štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
 

(úlohy štátneho dozoru, právomoci štátneho dozoru, sankcie, nápravné opatrenia, 
zákaz alebo obmedzenie činnosti, povinnosti ukladané štátnym dozorom) 

 
 

V.  Prednáška 
 

Územná samospráva pri ochrane životného prostredia 
 

(originárna a delegovaná pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v životnom 

prostredí, všeobecne záväzné nariadenia, rozhodnutia územnej samosprávy, 

verejnoprávne úkony územnej samosprávy, územná samospráva ako objekt a ako 

subjekt verejnej správy) 

 

VI.  Prednáška 
 

Záujmová samospráva pri ochrane životného prostredia 
 

(právne prostriedky záujmovej samosprávy v rámci starostlivosti o životné prostredie, 
tretí sektor, osobitné práva záujmovej samosprávy podľa predpisov 
environmentálneho práva) 

 



VII. Prednáška 
 

Postavenie právnických a fyzických osôb v oblasti právnej úpravy 
starostlivosti o životné prostredie 

 
(postavenie podnikateľa a vlastníka podľa predpisov environmentálneho práva, práva 

verejnosti pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia) 

 

VIII. Prednáška 
 

Základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie (I.) 
 

(územné plánovanie a krajinné plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie) 
 

IX. Prednáška 
 

Základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
 

(II.) 
 

(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, právna úprava šírenia a 
sprístupňovania informácií o životnom prostredí) 

 
 

X.  Prednáška 
 

Základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
 

(III.) 
 

(environmentálne orientované riadenie a audit, environmentálne označovanie 

produktov) 

 

XI.  Prednáška 
 

Zodpovednosť pri ochrane životného prostredia (I.) 
 

(predpoklady vzniku, obsah, druhy právnej zodpovednosti, administratívnoprávna 
zodpovednosť – zodpovednosť za priestupky, zodpovednosť za iné správne delikty) 

 

XII. Prednáška 
 

Zodpovednosť pri ochrane životného prostredia (II.) 
 

(zodpovednosť za ekologickú ujmu, zodpovednosť za environmentálnu škodu, 

zodpovednosť za staré environmentálne záťaže) 

 

XIII. Prednáška 
 

Financovanie starostlivosti o životné prostredie 
 

(charakteristika a systém ekonomických nástrojov, finančné nástroje pri ochrane 
životného prostredia) 



Otázky na písomnú skúšku 

 
 

1. Ochrana, tvorba životného prostredia a využívanie prírodných zdrojov 
ako súčasť pojmu starostlivosti o životné prostredie   

2. Životné prostredie a zložky životného prostredia   
3. Princípy práva životného prostredia Slovenskej republiky   
4. Systém práva životného prostredia    
5. Pramene právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie   
6. Ústavnoprávna úprava starostlivosti o životné prostredie    
7. Základné inštitúty zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení 

neskorších predpisov  
 
8. Sústava orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné 

prostredie a ich pôsobnosť (charakteristika, príklad na 
pôsobnosť) 

 
9. Územná samospráva a starostlivosť o životné prostredie - originálna a 

delegovaná pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v životnom 

prostredí (charakteristika, príklad na pôsobnosť)  
 
10. Rozhodnutia orgánov štátnej správy v oblasti starostlivosti vydávané v 

správnom konaní   
11. Koncepčné nástroje  
 
12. Rozhodnutia, vyjadrenia a posudky dotknutých orgánov.  
13. Registrácia. Autorizácia. Osvedčenie.   
14. Výkon štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie.   
15. Postavenie podnikateľa podľa predpisov environmentálneho práva   
16. Postavenie vlastníka podľa predpisov environmentálneho práva   
17. Záujmová samospráva a environmentálne právo   
18. Právna úprava šírenia a sprístupňovania informácií   
19. Verejnosť – subjekt práva životného prostredie   
20. Územné plánovanie a krajinné plánovanie   
21. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – proces SEA 
22. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – proces EIA  
23. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  



24. Environmentálne orientované riadenie a audit   
25. Environmentálne označovanie výrobkov  
 
26. Zodpovednosť v práve životného prostredia – predpoklady vzniku, obsah, 

druhy právnej zodpovednosti   
27. Zodpovednosť za priestupky a ochrana životného prostredie   
28. Zodpovednosť za iné správne delikty a ochrana životného prostredia   
29. Zodpovednosť za ekologickú ujmu   
30. Zodpovednosť za ekologickú škodu   
31. Zodpovednosť za staré environmentálne záťaže    
32. Charakteristika a systém ekonomických nástrojov v životnom prostredí   
33. Zdroje financovania   
34. Finančné nástroje v ochrane ovzdušia   
35. Finančné nástroje v odpadovom hospodárstve   
36. Finančné nástroje vo vodnom hospodárstve  
37. Finančné nástroje ochrany poľnohospodárskeho a lesného fondu  
 


