
Správne právo hmotné SF – ZS, akad. r. 2017/2018, DŠ 
 

Témy prednášok 
 

2. ročník, miestnosť č. 7, budova Prf TU, pondelok 13.20 – 14.50 hod. 
 
Prednášajúci: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
 
 
 
Dátum: 25. 9. 2017 
Správne právo – pojem, predmet, systém, charakter, vzťah k právnym odvetviam. 
 
Dátum: 2. 10. 2017 
Normy správneho práva. Administratívnoprávne vzťahy. 
 
Dátum: 9. 10. 2017 
Pramene správneho práva.  
 
Dátum: 16. 10. 2017 
Subjekty správneho práva.  
 
Dátum: 23. 10. 2017 
Pojem a charakteristika verejnej správy. Druhy verejnej správy. Koncepcie verejnej správy. 
Transformácia, reforma a modernizácia verejnej správy. 
 
Dátum: 30. 10. 2017 
Princípy vo verejnej správe. 
 
Dátum: 6. 11. 2017 
Organizácia výkonu štátnej správy. 
 
Dátum: 13. 11. 2017 
Organizácia výkonu samosprávy. 
 
Dátum: 20. 11. 2017 
Verejná služba – pojem, právny charakter, systémy verejnej služby. Štátna služba. Výkon 
práce vo verejnom záujme. 
 
Dátum: 27. 11. 2017 
Správne úkony vo verejnej správe. Podstata a členenie. Normatívne správne akty. 
 
Dátum: 4. 12. 2017 
Individuálne správne akty – členenie, náležitosti, vady.  
 
Dátum: 11. 12. 2017 
Individuálne správne akty –  fikcia a domnienka vydania, reťazenie a subsumpcia. Správne 
dohody. Faktické úkony s priamymi právnymi následkami a donucovacie úkony. Technické 
úkony. Organizačné úkony.  
 



 
Podmienky hodnotenia predmetu SPH SF 

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:  skúška  
Priebežné hodnotenie: hodnotenie aktivity študenta na seminárnych cvičeniach 
Záverečné hodnotenie: písomná skúška                                                                                    
 

Ak sa študent nezúčastní najviac 1/3 povinnej časti výučby predmetu počas 
semestre (vymešká 4 seminárne cvičenia), vyučujúci je povinný uložiť mu náhradnú 
prácu za vymeškané seminárne cvičenia. Študentovi, ktorý sa počas semestra nezúčastní 
na praktických cvičeniach viac ako 1/3 výučby (vymešká 5 a viac seminárov), vyučujúci 
môže určiť podmienky nahradenia neúčasti. Ak študent nesplní podmienky nahradenia 
neúčasti alebo vyučujúci neurčí podmienky nahradenia neúčasti, študent nebude 
z predmetu hodnotený. 
 
Povinná literatúra: 
 
KOŠIČIAROVÁ, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované vydanie. 
Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 2017 
 
KOŠIČIAROVÁ, S. a kolektív: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava, 
IURA EDITION 2010 
 
 

Písomná skúška trvá 45 min., jej náplňou je vypracovanie dvoch „otvorených“ 
otázok, ktoré sa hodnotia samostatnou známkou. Výsledné hodnotenie skúšky 
predstavuje priemer hodnôt dvoch známok získaných za obe otázky (ak bol študent 
hodnotený čo len z jednej otázky Fx, celá písomná skúška sa hodnotí známkou Fx). 
 Do výsledného hodnotenia sa započítavajú bonusy, ktoré v rámci priebežného 
hodnotenia získal študent počas semestra za aktivitu na seminárnom cvičení. Študent  si 
bonus môže uplatniť len v prípade, ak hodnotenie jeho písomnej skúšky je aspoň E. 
Bonusy sa neuplatňujú v prípade preneseného predmetu. 
 
Spôsob hodnotenia výsledkov písomnej skúšky:  

- každá otázka sa hodnotí samostatne známkou A – Fx, 
- hodnota A= 50, B=40, C=30, D=20, E=10, 
- hodnoty oboch odpovedí sa sčítajú, vydelia dvomi, výsledok určuje hodnotu 

známky 
Príklad. Študent bol na písomnej skúške hodnotený za prvú otázku A (50 b), za 

druhú otázku D (20 bodov). Výpočet je: 50 + 20 =70 : 2 = 30 - 40 bodov. V prípade, ak 
vychádza bodové hodnotenie na rozhraní dvoch známok, hodnotenie klesá smerom 
k horšej známke. Výsledné hodnotenie študenta z predmetu bude C (30  bodov).  
 
 
19. 9. 2017 
Trnava 


