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Právo životného prostredia ako súčasť právneho poriadku SR.
Princípy medzinárodného práva životného prostredia
Princípy práva životného prostredia v SR.
Pramene právnej úpravy práva životného prostredia v SR.
Právo na ochranu životného prostredia v SR (zakotvenie, právna úprava, súdna
judikatúra).
6. Rozhodovacia činnosť orgánov štátu a medzinárodných súdnych a kvázi súdnych
orgánov pri ochrane a starostlivosti o životné prostredie.
7. Fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby ako subjekty práva životného
prostredia. (vykonávanie činností z vplyvom na životné prostredie, nebezpečné
prevádzky, využívanie prírodných zdrojov).
8. Procesné environmentálne práva (právo na informácie, právo na účasť
v rozhodovacích procesoch environmentálneho charakteru, prístup k právnej
ochrane a spravodlivosti v environmentálnych záležitostiach).
9. Ekosystémy z pohľadu práva.
10. Ochrana prírody a krajiny.
11. Právna úprava starostlivosti o lesy.
12. Právna úprava starostlivosti o vody v EÚ a v SR.
13. Ochrana ovzdušia.
14. Ochrana pôdy.
15. Nakladanie s odpadmi.
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Podmienky hodnotenia predmetu
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: priebežné hodnotenie písomnou
formou
Priebežné hodnotenie: hodnotenie aktivity študenta na seminárnych cvičeniach

Záverečné hodnotenie: písomné hodnotenie, ktorého podstatou bude vypracovanie
zadania prípadovej štúdie. Zadanie bude obsahovať skutkový stav prípadu, hlavnú
otázku, čiastkové otázky a relevantnú právnu úpravu. Pedagóg zadá študentom aspoň
10 otázok.
V prípade zhoršenej pandemickej situácie a dištančnej výučby bude pedagóg
distribuovať zadanie elektronicky prostredníctvom systému MAIS. Študent bude mať
povinnosť prihlásiť sa na termín hodnotenia zverejnený v systéme MAIS. Pedagóg
rozpošle zadanie s pokynmi na spracovanie a poskytne študentom 24 hodín na
vypracovanie a spätné zaslanie zadania na pedagógom uvedenú adresu.
Spôsob hodnotenia výsledkov skúšky:
- 10 správnych odpovedí – A
- 9 správnych odpovedí – B
- 8 správnych odpovedí – C
- 7 správnych odpovedí – D
- 6 správnych odpovedí – E
- 5 a menej správnych odpovedí – FX
Skúšajúci v oboch alternatívnych formách skúšok:
- doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
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