
ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 

ŠPECIALIZÁCIA 

FINANČNÉ PRÁVO 

ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Administratívnoprávne aspekty výkonu verejnej správy 

 
1. Správne právo – pojem, predmet úpravy a systém. 
2. Správne právo – vzťah k ústavnému právu, trestnému právu a finančnému právu  
3. Správne právo – vzťah k medzinárodnému právu verejnému, občianskemu právu 

a pracovnému právu 
4. Verejný záujem – pojem, obsah pojmu, uplatňovanie vo vzťahu základným právam 

a slobodám 
5. Zložky verejnej správy 
6. Prenesená štátna správa 
7. Pramene správneho práva – právne predpisy Slovenskej republiky a rozhodnutia súdov 

Slovenskej republiky o súlade právnych predpisov 
8. Uplatňovanie princípu viazanosti právom vo verejnej správe 
9. Uplatňovanie princípu legitímnych očakávaní vo verejnej správe 
10. Uplatňovanie princípu proporcionality vo verejnej správe 
11. Uplatňovanie princípu zákazu retroaktivity vo verejnej správe 
12. Postavenie súkromných osôb vo verejnej správe (fyzické a právnické osoby - adresáti 

výkonu verejnej správy). 
13. Vláda Slovenskej republiky – postavenie, právomoc, úlohy. 
14. Ústredné orgány štátnej správy  - ministerstvá a ostatné ústredne orgány štátnej správy 
15. Orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou – regulačné, dozorové a inšpekčné 

orgány  
16. Miestna štátna správa – zákon č. 180/2013 Z. z.  
17. Územná samospráva – ústavnoprávne vymedzenie, právo na územnú samosprávu a jeho 

ochrana 
18. Územná samospráva – zákon SNR č. 369/1990 Zb. 
19. Územná samospráva – zákon č. 302/2001 Z. z.  
20. Všeobecne záväzné nariadenie vydávané územnou samosprávou – ústavnoprávne 

a zákonné medze vydávania VZN a ich vzťah k ostatným právnym predpisom Slovenskej 
republiky 

21. Združovanie obcí podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  
22. Záujmová samospráva – samosprávne stavovské organizácie 
23. Akademická samospráva – vzťah k štátu, orgány, právomoc, úlohy 
24. Štátna služba - pojem, druhy štátnej služby a práva a povinnosti štátneho zamestnanca. 
25. Štátna služba – vznik, zmena a zánik štátnozamestnaneckého pomeru 
26. Programovacie a koncepčné úkony verejnej správy 
27. Faktické a donucovacie úkony realizované verejnou správou  
28. Technické úkony verejnej správy 
29. Organizačné úkony verejnej správy 
30. Správne dohody 


