
I. Právna úprava starostlivosti o životné prostredie 
1. Predmet a cieľ právnej úpravy 

a) Ochrana životného prostredia, tvorba životného 
prostredia a využívanie prírodných zdrojov 
b) Životné prostredie a zložky životného prostredia 

2. Princípy právnej úpravy 
a) Princípy medzinárodného a európskeho 

práva životného prostredia 
b) Princípy práva životného prostredia Slovenskej republiky 

3. Systém právnej úpravy 
4. Charakter právnej úpravy 

II. Pramene právne] úpravy starostlivosti o životné prostredie 
1. Druhy 
2. Ústavnoprávna úprava 
3. Zákonná úprava 

a) Systém a predmet zákonnej úpravy 
b) Zákon č. 17/1992 Zb 

III. Rozhodovacia činnosť v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
1. Štátna správa 

a) Sústava orgánov štátnej správy 
b) Právomoc orgánov štátnej správy 
ba) Rozhodnutia vydávané v správnom konaní 
bb) Koncepčné nástroje 
bc) Rozhodnutia, vyjadrenia a posudky dotknutých orgánov. 
bd) Registrácia 
be) Autorizácia 
bf) Osvedčenie 
c) Výkon štátneho dozoru 

2. Územná samospráva 
3. Súdy 

a) Európsky súd pre ľudské práva 



b) Súdy 
ba) Rozhodovanie v trestnoprávnych veciach 
bb) Rozhodovanie v občianskoprávnych veciach 
bc) Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí 

orgánov verejnej správy 
4. Ústavný súd Slovenskej republiky 

IV. Postavenie právnických a fyzických osôb 
v oblasti právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie 
1. Podnikateľ 
2. Vlastník 
3. Obyvateľ obce a samosprávneho kraja 
4. Záujmová samospráva 
5. Verejnosť 

a) Práva verejnosti pri presadzovaní záujmov 
ochrany životného prostredia 

b) Verejnosť a tvorba právnych predpisov 
V. Základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie 

1. Územné plánovanie a krajinné plánovanie 
2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
3. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 
4. Informácie o životnom prostredí 
5. Environmentálne orientované riadenie a audit 
6. Environmentálne označovanie produktov 

VI. Zodpovednosť pri ochrane životného prostredia 
1. Predpoklady vzniku, obsah a druhy právnej zodpovednosti 
2. Trestná zodpovednosť 
3. Administratívnoprávna zodpovednosť 

a) Zodpovednosť za priestupky 
b) Zodpovednosť za iné správne delikty 

4. Zodpovednosť za ekologickú ujmu 
5. Zodpovednosť za environmentálnu škodu 
6. Zodpovednosť za staré environmentálne záťaže 
7. Občianskoprávna zodpovednosť 

VII. Ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti o životné prostredie 
1. Charakteristika a systém ekonomických nástrojov 
2. Zdroje financovania 

I 



Osobitná časť 
I. Právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia, kultúrne pamiatky 

a o ekosystémy 
1. Ochrana prírody a krajiny 

a) Všeobecná a osobitná ochrana prírody a krajiny 
b) Územná ochrana 

2. Starostlivosť o nehnuteľné kultúrne pamiatky 
3. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

a) Ochrana ovzdušia pred znečistením zo stacionárnych zdro jov . . . 
b) Ochrana ovzdušia pred znečistením z mobilných zdrojov 
c) Ochrana pred klimatickými zmenami 
d) Ochrana ozónovej vrstvy Zeme 

4. Starostlivosť o vody a o prírodné liečivé a minerálne zdroje 
a) Starostlivosť o vody 
b) Správa verejných vodovodov a kanalizácií 
c) Ochrana pred povodňami 
d) Starostlivosť o prírodné liečivé zdroje a o prírodné 

minerálne zdroje 
5. Starostlivosť o pôdu a ekologické poľnohospodárstvo 
6. Starostlivosť o lesy 
7. Starostlivosť o rastlinstvo 

a) Ochrana rastlinstva podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny 
b) Ochrana rastlinstva podľa osobitných predpisov 

8. Starostlivosť o živočíšstvo 
a) Ochrana živočíchov podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny 
b) Právna úprava obchodu s ohrozenými druhmi 
c) Veterinárna starostlivosť 
d) Starostlivosť o zver 
e) Starostlivosť o ryby 

9. Starostlivosť o nerasty 
a) Ochrana nerastov podľa predpisov o ochrane prírody a krajiny .. 
b) Starostlivosť o nerasty podľa banských predpisov 

10. Právna úprava geologického prieskumu a výskumu 

II. Právna úprava ochrany životného prostredia pred jeho ohrozením 
alebo poškodením 
1. Nakladanie s odpadmi 



2. Aplikácia čistiarenského kalu a dnových sedimentov 
3. Zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami 

a) Chemické látky a prípravky 
b) Perzistentně organické látky 
c) Biocídne výrobky 
d) Právne aspekty chemizácie v poľnohospodárstve 

a v lesnom hospodárstve 
da) Rastlinolekárska starostlivosť a zaobchádzanie s prípravkami 

na ochranu rastlín 
db) Požiadavky na chemické hnojivá 

4. Mierové využívanie jadrovej energie 
5. Ochrana pred priemyselnými haváriami 
6. Používanie genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov 
7. Ochrana pred hlukom 

III. Environmentálna bezpečnosť stavieb a výrobkov 

1. Environmentálna bezpečnosť a vhodnosť stavieb 
2. Technické požiadavky na výrobky 
3. Požiadavky na výrobky podľa osobitných predpisov 

a) Palivá 
b) Krmivá 
c) Veterinárne lieky a prípravky 
d) Obaly 

IV. Ochrana zdravia a životné prostredie 
1. Ochrana zdravia podľa zákona č. 355 /2007 Z. z 
2. Ochrana zdravia podľa osobitných predpisov upravujúcich 

starostlivosť o životné prostredie 
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