
Otázky na postupovú skúšku z predmetu Správne právo hmotné SF  
v ZS akad. r. 2017/2018 pre bakalárske štúdium (denné a externé) 

 
1. Správne právo ako odvetvie právneho poriadku. 
2. Systém správneho práva. 
3. Charakter správneho práva. 
4. Vzťah správneho práva k ostatným právnym odvetviam. 
5. Normy správneho práva. 
6. Pôsobnosť správnych noriem. 
7. Realizácia, aplikácia a interpretácia správnych noriem.  
8. Administratívnoprávne vzťahy. 
9. Pramene správneho práva – definícia, znaky, vyhlásenie a zverejnenie, druhy prameňov. 
10. Všeobecne záväzné právne predpisy – druh prameňa správneho práva. 
11. Právne záväzné akty ES a EÚ, medzinárodné zmluvy, právoplatné rozhodnutia súdov – 
druh prameňa správneho práva. 
12. Subjekty správneho práva – pojem, členenie. 
13. Vykonávatelia verejnej správy s postavením orgánov verejnej moci. 
14. Pôsobnosť a právomoc vykonávateľa verejnej správy. Zmeny kompetencie. 
15. Vykonávatelia verejnej správy, ktorí nemajú právne postavenie orgánov verejnej moci. 
16. Adresáti výkonu verejnej správy – právne postavenie. 
17. Pojem a charakteristika verejnej správy. 
18. Druhy verejnej správy – členenie  
19. Princípy vo verejnej správe – členenie. Všeobecné a špeciálne právne princípy. 
20. Princípy činnosti vo verejnej správe (princíp viazanosti právom, princíp rešpektovania 
základných práv a slobôd). 
21. Princípy činnosti vo verejnej správe (princíp proporcionality, princíp rovnosti). 
22. Princípy činnosti vo verejnej správe (princíp legitímneho očakávania, princíp obmedzenej 
diskrečnej právomoci, princíp právnej istoty). 
23. Princípy činnosti vo verejnej správe (princíp nestrannosti a objektivity, princíp 
transparentnosti). 
24. Princípy činnosti vo verejnej správe (princíp spoluúčasti, princíp zodpovednosti verejnej 
správy). 
25. Princípy organizácie verejnej správy – funkcia a členenie. 
26. Princípy organizácie verejnej správy (územný, odvetvový a funkčný princíp). 
27. Princípy organizácie verejnej správy (princíp centralizácie a decentralizácie, koncentrácie 
a dekoncentrácie, princíp delegácie). 
28. Princípy organizácie verejnej správy (kolegiátny a monokratický princíp, volebný, 
vymenúvací a výberový princíp). 
29. Koncepcie verejnej správy. 
30. Transformácia, reforma a modernizácia verejnej správy. 
31. Vykonávatelia štátnej správy – členenie. 
32. Vláda Slovenskej republiky – postavenie, právomoc, úlohy. 
33. Ústredné orgány štátnej správy. 
34. Ostaté orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. 
35. Miestne orgány štátnej správy. 
36. Zbory, obce, vyššie územné celky – vykonávatelia štátnej správy. 
37. Organizácia územnej samosprávy. 
38. Obec. 
39. Vyšší územný celok. 
40. Organizácia záujmovej samosprávy. 



41. Organizácia samosprávy v školstve. Organizácia samosprávy Slovenskej akadémie vied. 
42.Verejná služba – pojem, právny charakter, systémy verejnej služby. 
43. Štátna služba v dokumentoch Rady Európy. 
44. Systém právnej úpravy verejnej služby. 
45. Štátna služba (princípy, právo na prijatie do štátnej služby, pojem štátnej služby, druhy 
štátnej služby). 
46. Štátna služba (vznik, zmena, skončenie, zánik štátnozamestnaneckého pomeru, práva 
a povinnosti štátneho zamestnanca). 
47. Verejný sektor a  výkon práce vo verejnom záujme. 
48. Správne úkony vo verejnej správe – podstata a členenie. 
49. Správne akty – spoločné právne vlastnosti, členenie. 
50. Externé normatívne správne akty – spoločné vlastnosti. 
51. Interné normatívne správne akty. 
52. Externé individuálne správne akty – členenie. 
53. Konštitutívne individuálne správne akty – najvýznamnejšie druhy. Charakteristika. 
54. Náležitosti individuálnych správnych aktov – členenie. 
55. Chyby (vady) individuálnych správnych aktov. 
56. Fikcia a domnienka správneho aktu. 
57. Reťazenie a subsumpcia správnych aktov. 
58. Správne dohody. 
59. Faktické úkony s priamymi právnymi následkami vo verejnej správe. 
60. Donucovacie úkony vo verejnej správe. 
61. Technické úkony vo verejnej správe. 
62. Programovacie (koncepčné) úkony vo verejnej správe. 
63. Organizačné úkony verejnej správy. 
 
 
V Trnave, 19. 9. 2017 
 


