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1. Úvod 
 

 

1.1 Prečo som napísal túto príručku? 
 

 

  Pred viac, ako 19 rokmi som nastúpil do štátnej služby na vtedajší krajský úrad, odbor 

životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a územného plánovania. Bol som lesný 

inžinier, s niekoľkými rokmi praxe (predtým som pracoval 4 roky v oblasti vzdelávania 

dospelých v lesnom a vodnom hospodárstve a 2 roky som vykonával živnosť v oblasti 

lesníckych a záhradníckych služieb). Mal som len približnú predstavu o tom, čo budem robiť 

na úrade. Zákon o správnom konaní som však dovtedy poznal len, ako bežný občan, ktorý 

dostane od úradu  nejaké rozhodnutie a má možnosť ho buď prijať, alebo sa proti nemu 

odvolať. Odrazu som bol v pozícii, keď som mal sám rozhodovať o právach a povinnostiach 

iných, nájsť určitú rovnováhu medzi záujmami rôznych účastníkov konania a medzi 

záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody a krajiny a ďalšími právnymi predpismi. 

V niečom mi pomohli starší kolegovia a v niečom tiež školenia k správnemu poriadku. Na 

školeniach prednášali najmä právnici, ktorí zákon buď tvorili, alebo vyučovali verejnú správu 

na vysokých školách. Spravidla to boli dobrí lektori, neboli to však ľudia, ktorí by prakticky 

vykonávali verejnú správu a boli by v priamom kontakte s účastníkmi konania, či vydávali 

rozhodnutia, za ktoré by niesli zodpovednosť. Najviac zo správneho poriadku som sa naučil 

priamo v praxi a to často z vlastných chýb, alebo zo skúseností a chýb iných. Určitou 

výhodou bolo, že v štátnej správe v oblasti životného prostredia som sa stretával so subjektmi 

rôzneho druhu - s občanmi, fyzickými aj právnickými osobami, podnikateľmi, obcami, 

združeniami a spolkami, znalcami, odbornými organizáciami, projektantmi, výskumnými 

pracoviskami, vysokými školami, s inými úradmi, s políciou, prokuratúrou, ministerstvami 

atď. Okrem vydávania prvostupňových rozhodnutí, som riešil tiež odvolania, vykonával 

štátny dozor, aj kontrolu výkonu štátnej správy, pripravoval a vydával všeobecne záväzné 

vyhlášky. Málokedy sme vydávali rozhodnutia od stola na úrade. Vždy, keď to bolo možné 

a potrebné, išli sme do terénu – stretli sa s účastníkmi konania, išli na miestnu obhliadku, 

hľadali kompromis medzi rôznymi záujmami. Často som bol v pozícii keď som zastupoval 

dotknutý orgán štátnej správy  v konaní, ktoré viedol iný úrad (napr. lesný úrad, stavebný 

úrad, banský úrad, pozemkový úrad a pod.) Veľa som sa naučil aj od nich.  

 

V tejto príručke rozoberám zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní aj všetky 

súvisiace právne predpisy (napr. zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon 

o správnych poplatkoch, súdny správny poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o e-

Governmente, či občiansky zákonník) v znení účinnom k 1. 7. 2021. Novou výzvou pre 

všetkých ktorí vykonávajú verejnú správu je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov (tzv. zákon o e-

Governmente, jeho posledné znenie je účinné k 30. 12. 2020). Tento mení najmä desaťročia 

zaužívané spôsoby komunikácie správnych orgánov s účastníkmi správneho konania. Správne 

orgány  ho postupne zavádzajú do praxe vo verejnej správe.  

 

 V zamestnaní, aj popri ňom som sa venoval tiež prednáškovej činnosti. Prednášal som 

pre členov stráže prírody, ekológov z vojenských útvarov, pre príslušníkov polície, pre 

zamestnancov obcí, odborných lesných hospodárov, poľovníckych hospodárov, predsedov 

urbárov – pozemkových spoločenstiev a pod. Zistil som, že veľmi užitočnou pomôckou môže 

byť dobrá praktická príručka. Rozhodol som sa preto tie vedomosti a skúsenosti zo správneho 

poriadku, ktoré som získal v praxi, zostaviť do príručky formou otázok, odpovedí, príkladov  



UKÁŽKA 

a vzorov. Nerobím si nárok na to, že je táto príručka bezchybná, alebo, že niekto iný nenapíše 

lepšiu. Odborníci s právnickým vzdelaním by jej možno mali čo vytknúť. Chcel by som však, 

aby táto príručka bola praktickou pomôckou pre ľudí, ktorí denne vedú správne konania na 

rôznych úsekoch verejnej správy, aby tu našli odpovede na svoje otázky a aby sa z nej vedeli 

poučiť a svoju prácu zlepšiť. 

 

 

1. 2 Čo nájdete v tejto elektronickej príručke? 

 

 
  Táto príručka je napísaná formou 183 otázok a odpovedí, ktoré vznikajú v priebehu 

správneho konania pri aplikácii jednotlivých častí  zákona o správnom konaní. Odpovede sú 

doplnené viac ako 180 príkladmi z praxe a 41 vzormi rozhodnutí a jednotlivých úkonov 

v správnom konaní. V príručke sú vysvetlené aj niektoré súvislosti so zákonom o správnych 

poplatkoch, so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, so zákonom o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, so zákonom o priestupkoch, so súdnym 

správnym poriadkom, zákonom o prokuratúre, prípadne s osobitnými právnymi predpismi.  

 

  Súčasťou elektronickej príručky sú aj úplné znenia spomínaných právnych predpisov, 

ktoré súvisia so správnym poriadkom. Prílohou príručky sú tiež stanoviská konzultačného 

zboru Ministerstva vnútra SR k niektorým otázkam pri aplikácii správneho poriadku 

publikované vo vestníkoch Vlády SR.  

 

 

1.3 Je zamestnanec správneho orgánu verejný činiteľ? 

 
 Na túto otázku nedáva odpoveď správny poriadok, ale zákon č. 300/2005 Z. z. trestný 

zákon v znení neskorších predpisov (v znení účinnom od 1. 7. 2021). Podľa § 128 ods. 1 

trestného zákona je vereným činiteľom okrem iného osoba zastávajúca funkciu v orgáne 

verejnej moci, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, 

poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej 

správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť 

v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej 

správy, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu 

bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a 

ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby 

trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Z uvedeného 

vyplýva, že zamestnanec správneho orgánu je verejným činiteľom ale iba v súvislosti 

s výkonom svojej funkcie. Zákon o správnom konaní a tiež osobitné predpisy zverujú 

zamestnancovi orgánu verejnej správy jednak autoritu a a jednak zodpovednosť. 

 

 Čo z toho vyplýva pre zamestnanca správneho orgánu?  Na jednej strane je 

zamestnanec správneho orgánu podľa § 139 ods. 1 písm. h) trestného zákona,  považovaný za 

chránenú osobu (verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe 

zákona). Teda trestný čin spáchaný proti nemu v súvislosti s výkonom jeho funkcie môže byť 

postihnutý prísnejšie. V § 321 trestného zákona je napr. definovaný trestný čin útoku na orgán 

verejnej moci a v § 323 trestného zákona útok na verejného činiteľa. Na druhej strane sa od 

zamestnanca správneho orgánu, ako verejného činiteľa vyžaduje väčšia zodpovednosť, teda, 
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ak sa dopustí trestného činu v súvislosti s výkonom svojej funkcie bude posudzovaný 

prísnejšie. Podľa § 37 písm. e) trestného zákona je priťažujúcou okolnosťou, ak páchateľ  

 

zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej 

alebo neprimeranej výhody. Podľa § 138 písm. h) trestného zákona patrí medzi závažnejšie 

spôsoby konania porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 

postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona. § 326 trestného zákona definuje 

trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a § 327 trestného zákona trestný čin 

marenia úlohy verejným činiteľom. Inými slovami pre verejného činiteľa platí: “komu bolo 

viac zverené, od toho sa bude viac vyžadovať“. 

 

 

1.4. Aká je hierarchia právnych predpisov v SR? 
 

 

Právne predpisy platné v Slovenskej republike sú podľa ich právnej sily usporiadané 

hierarchicky (zostupne) nasledovne: 

 

- Ústava SR, ústavný zákon, výsledok referenda so silou ústavného zákona, 

- medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonom, 

- zákon, výsledok referenda so silou zákona, medzinárodná zmluva so silou zákona, 

- nariadenie vlády SR, 

- vyhlášky ústredných alebo miestnych orgánov štátnej správy, 

- výnosy ministerstiev alebo iných orgánu štátnej správy, 

- opatrenia ministerstiev alebo iného orgánu štátnej správy, 

- všeobecne záväzné nariadenia obcí, miest alebo samosprávnych krajov; 
 

Uvedená hierarchia právnych predpisov vyplýva z Ústavy SR, ktorá bola vyhlásená  

zákonom č. 460/1992 Zb. (v znení účinnom k 1. 1. 2021). Ďalej Tvorba a hierarchia 

všeobecne záväzných právnych predpisov vyplýva zo zákona č. 400 / 2015 Z. z. o tvorbe 

právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (v znení účinnom k 1. 1. 2021). Uvedený zákon tiež stanovuje, že 

všeobecne záväzné právne predpisy sú publikované v zbierke zákonov a aktualizované znenia 

sú zverejňované na internetovej stránke www.slov-lex.sk , ktorú spravuje Ministerstvo 

spravodlivosti SR. 

 

 O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom 

uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených 

všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná, teda „neznalosť zákona 

neospravedlňuje“. Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom 

po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia 

účinnosti. Podľa § 11 ods. 2 zákona o zbierke zákonov sú obce povinné zabezpečiť, aby 

Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to 

prejaví záujem. Všeobecne záväzné vyhlášky orgánov miestnej štátnej správy sa zverejňujú 

vo vestníkoch, napr. vo vestníku vlády SR, vo vestníkoch ministerstiev, v obchodnom 

vestníku a pod. Orgány miestnej samosprávy môžu zverejniť všeobecne záväzné vyhlášky 

a nariadenia na svojej úradnej tabuli, v miestnej tlači, rozhlase, na svojej internetovej stránke. 

 

  Súčasťou právneho poriadku SR sú aj právne predpisy platné v bývalom 

Československu (takýmito sú aj napr. zákon o správnom konaní, občiansky zákonník, 
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stavebný zákon, banský zákon a mnohé iné), pokiaľ neboli nahradené novými slovenskými 

právnymi predpismi. Od 1. mája 2004 aj právne predpisy európskych spoločenstiev (napr.  

nariadenia rady ES). Niektoré majú v hierarchii právnych predpisov postavenie 

medzinárodnej zmluvy so silou zákona. 

 

 

1.5 Kde hľadať aktuálne znenia právnych predpisov? 
 

 

 Pre správny orgán je dôležité poznať platné znenie právneho predpisu ku dňu začatia 

správneho konania. Ak bol právny predpis niekoľko krát novelizovaný, stáva sa z neho 

skladačka pôvodného predpisu a jednotlivých noviel. V niektorých prípadoch je dôležité 

vedieť aj staršie znenie právneho predpisu k určitému dátumu. Napr. priestupok sa posudzuje 

podľa právneho predpisu v čase jeho spáchania. Podľa novšieho právneho predpisu sa 

posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Úplné znenia zákonov (teda znenia 

už so zapracovaním jednotlivých novelizačných predpisov) vyhlasuje predseda Národnej rady 

SR v zbierke zákonov. Mnohé zákony však nemajú takto vyhlásené úplné znenia. V tomto 

prípade je dobrou pomôckou stránka Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.slov-lex.sk 

Na nej stačí jednoducho zadať číslo alebo názov právneho predpisu (napr. 71/1967) úplnému 

aktuálnemu zneniu právneho predpisu. Pri kliknutí na históriu právneho predpisu je možné 

otvoriť si aj všetky jeho znenia k časovému obdobiu, v ktorom boli účinné. Zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) bol doposiaľ novelizovaný 10 krát a to týmito 

zákonmi: č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. 

z., 176/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 149/2017 Z. z., 238/2017 Z. z. a 177/2018 Z. z. Jeho 

posledná novela nadobudla účinnosť 1. 9. 2018.  
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1.6. Ktoré právne predpisy súvisia so správnym poriadkom? 

 

  So zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní súvisí zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch, nakoľko podanie žiadosti, alebo vydanie mnohých rozhodnutí je 

spoplatnené zákonom o správnych poplatkoch a bez zaplatenia správneho poplatku nie je 

možné vykonať požadovaný úkon, alebo vydať rozhodnutie vo veci. Prílohou zákona 

o správnych poplatkoch je aj sadzobník správnych poplatkov. Zákon o správnych poplatkoch 

býva novelizovaný pomerne často, preto je potrebné vždy si skontrolovať aktuálne znenie 

najmú sadzobníka správnych poplatkov. Jeho posledná novelizácia je účinná od 1. 6. 2021. 

  So správnym poriadkom ďalej súvisí zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (jeho posledná novela je účinná od 1. 1. 2021). Je potrebné si uvedomiť, že 

hoci správny poriadok umožňuje nahliadanie do spisu, či vyžiadanie si rozhodnutia, alebo 

informácií o správnom konaní len vymedzenému okruhu osôb, zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám tento okruh osôb značne rozširuje. Prakticky všetko, čo nejaký zákon 

neoznačuje za tajné alebo nepodlieha nejakej zákonnej ochrane (napr. ochrana osobných 

údajov, autorské práva, bankové tajomstvo, ochrana utajovaných skutočností), má byť na 

požiadanie sprístupnené prakticky komukoľvek. V tomto smere súvisí správny poriadok aj so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (jeho posledná novelizácia je účinná od 

1. 9. 2019). 

  Ďalším súvisiacim zákonom je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). 

Posledná novela zákona o e-Governmente  nadobudla účinnosť 30. 12. 2020. Tento zákon 

ukladá orgánom štátnej a verejnej správy komunikovať s fyzickými a právnickými osobami 

(až na niektoré výnimky) prednostne elektronickým spôsobom. Namiesto listinných podaní, 

rozhodnutí a iných úkonov v správnom  konaní vydávajú a doručujú elektronické podoby 

týchto dokumentov s rovnakou právnou záväznosťou. Pri postupe podľa tohto zákona sa mení 

najmä spôsob doručovania. Doručovanie osobne, alebo poštou sa tu nahrádza elektronickým 

doručovaním do štátom zriadených elektronických schránok právnických a fyzických osôb. 

V prípade, že niekto nemá takúto elektronickú schránku zriadenú, prípadne, ak ju nemá 

aktivovanú, alebo funkčnú, doručí mu poštový podnik listinný rovnopis elektronického 

úradného dokumentu. S elektronickým výkonom pôsobnosti orgánu verejnej moci zas súvisí 

zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách), ktorého 

posledná novela nadobudla účinnosť 1. 8. 2019. Tento zákon stanovuje náležitosti zaručeného 

elektronického podpisu. S elektronickým spôsobom výkonu verejnej moci ďalej 

súvisí vyhláška č. 85/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a 

náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Jej posledné znenie 

je účinné od 1. 4. 2018. 
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 Potrebné je tiež spomenúť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“ v znení k 1. 1. 

2021), podľa ktorého už orgány verejnej správy nemôžu požadovať od klientov doklady, 

ktoré sú dostupné v informačných systémoch verejnej správy.  

  Ďalším právnym predpisom súvisiacim so správnym konaním môže byť napr. zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch (jeho posledné znenie nadobudlo účinnosť 1. 5. 2021), nakoľko 

prakticky všetky priestupkové konania sú vedené podľa správneho poriadku. Konanie 

o proteste prokurátora je vedené podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (jeho posledná 

novela nadobudla účinnosť 1. 1. 2021). So súdnym preskúmavaním právoplatných rozhodnutí 

správnych orgánov súvisí zákon č. 162/2015 Z. z. súdny správny poriadok (jeho posledná 

novela nadobudla účinnosť 1. 6. 2021). Kvôli týmto súvislostiam CD príručka: Správny 

poriadok v praxi obsahuje aj úplné znenie vyššie uvedených právnych predpisov. 

 

2. Úvodné ustanovenia správneho poriadku 

 

2.1       Kedy postupovať podľa zákona o správnom konaní a kedy  

     nie? Ako sa správne konanie líši od iných konaní? 

 

  Podľa § 1 ods. 1 zákona o správnom konaní postupujú správne orgány podľa 

správneho poriadku vtedy, keď rozhodujú: 

 

- o právach, 

- o právom chránených záujmoch, 

- alebo o povinnostiach fyzických a právnických osôb 

 

Výstupom konania podľa správneho poriadku je teda spravidla individuálny právny 

akt - rozhodnutie. Vo výroku tohto rozhodnutia sa buď povoľuje alebo nepovoľuje nejaká 

činnosť, priznáva alebo potvrdzuje určitý stav, ukladá sa povinnosť a pod.  

 

Príklady: 

 

- stavebný úrad vydá stavebné povolenie, nariadi odstránenie stavby, vydá územné 

rozhodnutie; 

- škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium; 

- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prizná žiadateľovi určitú sociálnu dávku; 

- orgán štátnej vodnej správy uzná fyzickú osobu za vinnú z priestupku, uloží jej 

povinnosť zaplatiť pokutu, zaplatiť trovy konania a povinnosť vykonať nápravné 

opatrenia; 

- okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 

ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva schváli program starostlivosti o lesy 

pre určitý lesný celok alebo jeho zmenu; 

- obvodný banský úrad povolí ťažbu štrkopieskov, ako činnosť vykonávanú banským 

spôsobom; 
 

www.pexels.com 
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Konanie sa vedie podľa správneho poriadku vtedy, keď osobitný zákon neustanoví 

inak. Osobitné právne predpisy majú vždy prednosť pred zákonom o správnom konaní. Zákon 

o správnom konaní je všeobecný predpis, ktorý upravuje procesnú stránku konania. 

Osobitnými predpismi sú tzv. hmotnoprávne predpisy. Ak je v osobitnom zákone (napríklad 

v zákone o vodách, v lesnom zákone, v zákone o ochrane prírody a krajiny, v školskom 

zákone, v stavebnom zákone,... ) upravené vedenie správneho konania iným spôsobom, ako 

v správnom poriadku, postupuje sa vždy podľa osobitného zákona. Správny poriadok sa pri  

vedení konania a vydávaní rozhodnutia v takom prípade použije iba, ako doplnkový zákon, 

ktorým sa správny orgán riadi v takých otázkach, ktoré osobitný zákon neupravuje. Osobitný 

zákon môže odlišne upraviť napríklad okruh účastníkov konania, miestnu príslušnosť 

správnych orgánov, lehoty, spôsob doručovania (napr. verejnou vyhláškou), lehotu na 

vydanie rozhodnutia, dôvody na zastavenie konania, lehotu na odvolanie, spôsob vedenia 

priestupkového konania alebo konania o správnom delikte. Osobitné zákony niekedy 

vyslovene taxatívne menujú prípady, keď sa podľa správneho poriadku nepostupuje. 

Najčastejšie je to tak, že správny orgán pri vedení konania a vydávaní rozhodnutia používa 

zároveň osobitný hmotnoprávny predpis (napr. zákon o vodách) aj zákon o správnom konaní, 

ako procesný predpis. Prakticky nikdy sa nevyskytne situácia, že by správny orgán viedol 

konanie a rozhodoval iba podľa správneho poriadku. 

 

Príklady: 

 

- zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že pri priznávaní škody spôsobenej určeným 

chráneným živočíchom alebo pri menovaní členov stráže prírody, sa nepostupuje 

podľa zákona o správnom konaní; 

- podľa zákona o lesoch môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva obmedziť 

vykonávanie určitých činností v lesoch verejnosťou, na toto konanie sa nevzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní; 

- zo stavebného zákona vyplýva, že pri ohlásení drobnej stavby sa nepostupuje podľa 

zákona o správnom konaní; 

- správny poriadok sa nevzťahuje  na konanie upravené v zákone o správe daní 

a poplatkov; 

 

Formou rozhodnutia v správnom konaní sa spravidla nevydávajú vyjadrenia, 

stanoviská, osvedčenia, posudky a podobné výstupy. Takisto sa podľa zákona o správnom 

konaní spravidla nevydávajú vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia a pod., nakoľko tieto sa 

týkajú bližšie neurčenému okruhu právnických a fyzických osôb, prípadne širokej verejnosti. 

Naopak výstupom konania podľa zákona o správnom konaní je rozhodnutie, ako individuálny 

správny akt pre konkrétny prípad voči konkrétnym účastníkom konania. Do správneho 

konania vstupuje okrem správneho orgánu, minimálne 1 individuálny účastník správneho 

konania.  Proti rozhodnutiu vo veci vydanému v správnom konaní je spravidla možné podať 

opravný prostriedok (napr. odvolanie), proti vyjadreniu, posudku alebo všeobecne záväznému 

nariadeniu spravidla nie je možné podať opravný prostriedok. Tým sa rozhodnutie v 

správnom konaní líši napr. od všeobecne záväznej vyhlášky, ktorá platí pre všetkých, nielen 

pre vymedzený okruh účastníkov konania (napr. proti všeobecne záväznej vyhláške alebo 

všeobecne záväznému nariadeniu sa nemožno odvolať). Správne konanie sa tiež líši od 

súdneho konania. Správne orgán spadajú pod výkonnú moc, od ktorej je súdna moc nezávislá. 

Súdy nikdy nie sú správnymi orgánmi. Súdne konanie obvykle prebieha vo veciach, keď 

došlo k porušeniu nejakého práva. Hoci nie je vylúčené, až aj súd môže priznať nejaké právo, 

alebo uložiť povinnosť. Proti právoplatnému druhostupňovému rozhodnutia správneho orgánu 

(odvolacieho orgánu) však môže účastník správneho konania podať súdnu žalobu (podľa 
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správneho súdneho poriadku). Práve správny súdny poriadok tvorí súvislosť medzi 

rozhodovaním správnych orgánov a rozhodovaním súdov. 

 

Príklad: 

 

  Pri vyhlasovaní prírodnej rezervácie, chráneného areálu alebo prírodnej pamiatky sa 

vydáva nariadenie Vlády SR, z ktorého vyplývajú obmedzenia pre širokú verejnosť, nielen pre 

vlastníka dotknutého pozemku. Pri vyhlasovaní chráneného stromu a jeho ochranného pásma 

alebo pri vyhlasovaní ochranného pásma jaskyne sa vydáva vyhláška okresného úradu v sídle 

kraja. Preto sa nepostupuje podľa zákona o správnom konaní. Do procesu vyhlasovania 

chráneného územia samozrejme vlastník pozemku vstupuje, môže podať svoje námietky, tieto 

s ním musia byť prerokované, musí byť na ne pri vyhlasovaní prihliadnuté. Nemá však 

možnosť odvolať sa proti vyhláseniu osobitne chránenej časti prírody, ako by to bolo 

v prípade rozhodnutia v správnom konaní. Keď však tomuto vlastníkovi z dôvodu obmedzení 

podľa zákona o ochrane prírody vznikne majetková ujma, môže požiadať o náhradu za 

obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku. Pri priznávaní náhrady už postupuje orgán 

ochrany prírody voči nemu, ako voči individuálnemu účastníkovi konania a vydáva v 

správnom konaní rozhodnutie o náhrade za obmedzenie, voči ktorému môže vlastník pozemku 

podať odvolanie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zákona o správnom konaní sa spravidla postupuje pri priestupkovom konaní, pri 

konaní o správnom delikte, vo väčšine prípadov, keď sa povoľuje nejaká činnosť, alebo 

ukladá nejaká povinnosť. Aj v týchto prípadoch však majú osobitné predpisy prednosť pred 

správnym poriadkom. Pri vedení správneho konania a vydávaní rozhodnutia sa najčastejšie 

používa viac právnych predpisov zároveň.  

  

© M.Ď. 
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Príklad: 

 

Stavebný úrad môže v priebehu správneho konania použiť zároveň stavebný zákon, 

ako osobitný predpis, správny poriadok, ako všeobecný predpis o správnom konaní, zákon 

o správnych poplatkoch pri vyberaní správneho poplatku, zákon o znalcoch a tlmočníkoch pri 

ustanovení znalca a zadaní znaleckého posudku (napr. na statiku budovy) atď. 

 

Správnym orgánom je štátny orgán (napr. Slovenská inšpekcia životného prostredia), 

orgán územnej samosprávy (napr. obec, vyšší územný celok), orgán záujmovej samosprávy 

(napr. komora geodetov, lesnícka komora), fyzická osoba (napr. riaditeľ súkromnej školy 

v prijímacom konaní, členovia lesnej stráže, stráže prírody, vodnej stráže, poľovnej stráže, či 

rybárskej stráže môžu byť tiež správnymi orgánmi pri ukladaní pokuty v blokovom konaní) 

alebo právnická osoba (napr. stredná škola, vysoká škola, domov dôchodcov), ktorej zákon 

zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických 

osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Kto je správnym orgánom, musí vyplývať 

z osobitných predpisov (napr. zo zákona o obecnom zriadení, z cestného zákona, zo 

stavebného zákona a pod.) 

 

Správne konanie podľa tohto zákona môže mať tieto fázy: 

 

1) Fáza začatia prvostupňového správneho konania, ktoré sa začína podaním, alebo prvým  

     úkonom správneho orgánu z vlastného podnetu. 

2) Fáza zisťovania a hodnotenia podkladov pre prvostupňové rozhodnutie. 

3) Prvostupňové konanie sa končí rozhodnutím vo veci samotnej, rozhodnutím zastavením o  

     konania alebo schválením uzavretého zmieru. 

4) Preskúmavanie rozhodnutia (druhostupňové konanie), ak účastník konania nesúhlasí  

    s prvostupňovým rozhodnutím a uplatnil možnosť opravného prostriedku,  končí sa  

    rozhodnutím odvolacieho orgánu o opravnom prostriedku. 

5) Výkon rozhodnutia – ak bola právoplatným rozhodnutím správneho orgánu uložená  

     účastníkovi konania nejaká povinnosť, ktorá nebola v stanovenej lehote splnená  

     dobrovoľne, môže správny orgán pristúpiť k výkonu rozhodnutia. 

 

2.2 Ktoré sú základné pravidlá správneho konania? 

 

Základné pravidlá konania uvedené v § 3 správneho poriadku je potrebné dodržiavať 

v priebehu celého správneho konania voči všetkým jeho účastníkom. Ich porušenie má 

v prípade odvolacieho konania alebo v prípade preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom za 

následok zrušenie rozhodnutia, prípadne jeho zmenu, či vrátenie na nové konanie 

a rozhodnutie. Základné pravidlá konania by sa dali zhrnúť do týchto niekoľkých zásad: 

 

- zákonnosť konania; 

- súčinnosť s účastníkmi konania; 

- svedomitosť v konaní; 

- včasné vybavenie veci; 

- hospodárnosť konania; 

- spoľahlivé zistenia stavu veci; 

- rovnaké zaobchádzanie a rovnaký prístup; 

- informovanosť verejnosti;   
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- rovnosť účastníkov konania; 

- zásada dvojinštančnosti správneho konania;  

 

Zásada zákonnosti znamená, že správne orgány sú povinné postupovať v súlade 

s platnými právnymi predpismi. Prvým predpokladom pre dodržanie tejto zásady je dobrá 

znalosť a dodržiavanie právnych predpisov zo strany zamestnancov správneho orgánu. 

 

Zásada súčinnosti znamená povinnosť správneho orgánu komunikovať s účastníkmi 

konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, počas celého 

správneho konania a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Ak by sa napr. 

v odvolacom konaní preukázalo, že účastník konania nemal v priebehu konania možnosť 

oboznámiť sa so všetkými podkladmi rozhodnutia, alebo, že sa správny orgán nezaoberal jeho 

námietkami, bol by to dôvod na zrušenie prvostupňového rozhodnutia a na vrátenie veci 

prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie. Na druhej strane podľa § 4 ods. 1 

správneho poriadku majú aj účastníci konania povinnosť v priebehu celého konania 

spolupracovať so správnym orgánom. Na vynútenie spolupráce účastníka konania so 

správnym orgánom (napr. v priestupkovom konaní) slúžia napr. poriadkové pokuty alebo 

možnosť predvedenia účastníka konania (napr. obvineného) na správny orgán 

prostredníctvom Policajného zboru SR.  

 

K zásade súčinnosti je možné počítať aj práva účastníkov konania, ktorí patria 

k národnostnej menšine. Podľa § 3 ods. 3 správneho poriadku (t.j. podľa základných pravidiel 

správneho konania) občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej 

menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, 

má právo v obciach vymedzených osobitným predpisom konať pred správnym orgánom  

v jazyku národnostnej menšiny. Správne orgány podľa prvej vety sú povinné mu zabezpečiť 

rovnaké možnosti na uplatnenie jeho práv. Účastník konania patriaci k národnostnej menšine 

vo vyššie uvedenej obci by mohol teda požadovať aj vydanie rozhodnutia okrem štátneho 

jazyka aj v jazyku národnostnej menšiny. Z uvedeného vyplýva, že, ak zamestnanec vedúci 

správne konanie sám neovláda dostatočne jazyk národnostnej menšiny, bol by povinný 

správny orgán pribrať do správneho konania osobu tlmočníka, resp. prekladateľa. 

 

Medzi ďalšie základné pravidlá konania patrí povinnosť správneho orgánu svedomite 

a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez 

zbytočných prieťahov (na to slúži v správnom poriadku napr. lehota na vydanie rozhodnutia, 

alebo opatrenia proti nečinnosti) a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu 

vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne 

vybavenie. Správny orgán nemôže byť nečinný. Nemôže nechať nejakú žiadosť ležať rok 

v zásuvke stola bez toho, aby konal. Takisto sa nemôže nečinne postaviť k zistenému 

porušeniu zákona, ale je povinný z vlastného podnetu prešetriť protiprávny stav a ak je 

potrebné začať konanie o priestupku alebo inom správnom delikte, prípadne o uložení 

preventívnych a nápravných opatrení (zásada oficiality - vyjadruje povinnosť správneho 

orgánu začať v niektorých prípadoch konanie z vlastného podnetu, teda nie len na návrh 

účastníka konania - napr. keď sa správny orgán dozvedel o porušení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, pre ktoré je príslušný - ak došlo k priestupku alebo správnemu deliktu). 

Nie vždy je výsledkom správneho konania rozhodnutie vo veci samotnej.  

 

  Správne konanie môže v niektorých prípadoch skončiť aj rozhodnutím o zastavení 



UKÁŽKA 

konania. No aj rozhodnutie o zastavení konania musí byť výsledkom činnosti správneho 

orgánu a nie jeho nečinnosti. 

 

Príklady: 

 

  Niekedy sa stáva, že na obecný úrad príde občan, ktorý ústne žiada povoliť nejakú 

jednoduchú činnosť (napr. potrebuje súhlas na výrub dreviny). Stáva sa, že ak obec nemieni 

uvedenú činnosť povoliť, starosta, alebo zamestnanec obce mu len ústne oznámi, že mu túto 

činnosť nepovolí - nevedie správne konanie a nevydá rozhodnutie. Nesprávne sa domnieva, že 

rozhodnutie stačí vydať len vtedy, keď činnosť povolí. Takýto postup správneho orgánu je v 

rozpore so zákonom o správnom konaní. Dochádza totiž k porušeniu všetkých práv účastníka 

konania (právo, aby sa správny orgán zaoberal jeho vecou, aby mu dal možnosť vyjadriť sa k 

veci, podať svoje návrhy a námietky, aby dostal doručené rozhodnutie, aby sa mohol proti 

tomuto rozhodnutiu odvolať,...). Správne by mala obec v takomto prípade postupovať tak, že 

by pomohla občanovi napísať žiadosť (napr. podanie ústne do zápisnice), poučila ho, aké 

náležitosti má mať žiadosť, viesť riadne správne konanie, dať účastníkovi konania príležitosť, 

aby svoju žiadosť odôvodnil, vydať rozhodnutie o nepovolení činnosti a dať mu možnosť 

odvolať sa proti rozhodnutiu. Aj keď by rozhodnutie bolo voči žiadosti občana zamietavé, 

mohol by ako účastník konania realizovať svoje práva, prípadne v odvolacom konaní aj 

dosiahnuť svoj cieľ. 

 

  S postupom správneho orgánu, keď nevyhovie žiadosti a nevydá o tom žiadne 

rozhodnutie, počíta pokiaľ viem len zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, ktorý je možné považovať za osobitný predpis. Podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, ak povinná osoba neposkytne v stanovenej lehote požadovanú 

informáciu a nevydá o tom rozhodnutie, považuje sa to za vydanie rozhodnutia o neposkytnutí 

informácii a voči takémuto (fiktívnemu) rozhodnutiu sa má právo účastník konania odvolať - 

teda domáhať sa svojich práv. To je asi jediný zákon, ktorý počíta s nečinnosťou správneho 

orgánu, ale aj v prípade infozákona to nemožno považovať za želaný stav. 

 

  Takisto nepostačuje, ak občan prinesie na obecný úrad svoju žiadosť a správny orgán 

na ňu napíše "ja, starosta, súhlasím", dá podpis a pečiatku. Takéto rozhodnutie nespĺňa 

náležitosti konania a rozhodnutia podľa správneho poriadku. Občan by síce na jeho základe 

mohol v dobrej viere nejakú činnosť vykonať, mohlo by však dôjsť k porušeniu práv iných 

účastníkov konania. Prípadnú spôsobenú škodu by účastník konania mohol vymáhať od 

správneho orgánu. Podobne, aj odpoveď formou listu nie je možné považovať za rozhodnutie 

vydané v správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© M.Ď. 
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Na základe zásady hospodárnosti správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo 

hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. Napr.: 

oznámenie o začatí správneho konania je možné spojiť s výzvou na zaplatenie správneho 

poplatku, či s výzvou na odstránenie iných nedostatkov podania. Zásadu hospodárnosti však 

nemožno povýšiť nad zásadu zákonnosti, súčinnosti s účastníkmi konania alebo spoľahlivého 

zistenia stavu veci (zásadu objektívnej materiálnej pravdy). Ak správny poriadok ukladá 

povinnosť doručovať rozhodnutia do vlastných rúk, správny orgán nemôže šetriť tým, že ich 

bude posielať ako obyčajný list. Ak je potrebné zistiť skutočný stav veci miestnou 

obhliadkou, správny orgán by ju nemal opomenúť z dôvodu šetrenia nákladov. Ak osobitný 

predpis ukladá povinnosť vyhotoviť znalecký posudok, správny orgán nemôže túto povinnosť 

obísť z dôvodu šetrenia nákladov. 

 

Zásada materiálnej pravdy hovorí o tom, že rozhodnutie správneho orgánu musí 

vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Prv, ako správny orgán o nejakej veci 

rozhodne, je povinný zaobstarať si potrebné podklady pre rozhodnutie a presvedčiť sa, aká je 

pravda a skutočnosť – či už na základe listinných podkladov, na základe miestnej obhliadky, 

na základe odborného stanoviska, znaleckého posudku, vlastného zisťovania alebo na základe 

svedeckej výpovede. Zodpovednosť za zisťovanie a vyhodnotenie podkladov pre rozhodnutie 

nesie správny orgán. Podľa § 33 ods.1 správneho poriadku je správny orgán povinný zistiť 

presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 

rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. 

 

Zásada rovnakého zaobchádzanie a rovnakého prístupu vedie správny orgán k tomu, 

aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali 

neodôvodnené rozdiely. Ak teda správny orgán rozhoduje o rovnakej, alebo podobnej veci 

a sú splnené rovnaké podmienky, len sú iní účastníci konania, nemal byť zásadný rozdiel 

v tom, ako voči nim rozhodne. 

 

Príklady: 

 

- Za rovnaký priestupok, s rovnakými následkami a podobnými skutkovými okolnosťami 

by mala byť uložená pokuta v podobnej výške. 

- Ak dvaja rôzni žiadatelia splnia rovnako podmienky na priznanie sociálnej dávky, 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemôže jednému z nich dávku priznať a druhému 

ju nepriznať 

- Ak dvaja susedia chcú stavať a splnia všetky podmienky a nie sú žiadne iné závažné 

okolnosti v ktorých by sa ich prípady líšili, nemal by stavebný úrad rozhodnúť tak, že 

jednému stavbu povolí a druhému ju nepovolí. Buď obe stavbe povolí, alebo, ak sú na 

to závažné dôvody, obe stavby nepovolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© M.Ď 

 
© M.Ď. 
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  Zásada dvojinštančnosti správneho konania umožňuje účastníkom správneho konania, 

ktorí nie sú spokojní s výsledkom správneho konania, odvolať sa proti rozhodnutiu 

prvostupňového správneho orgánu a žiadať, aby rozhodnutie v celom rozsahu preskúmal 

nezávislý odvolací orgán. 

 

 

2.3 O čom je správny orgán povinný účastníkov konania poučiť? 
 

 

Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, 

musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov 

neutrpeli v konaní ujmu. Žiadateľ, či iný účastník konania nemusí ovládať všetky právne 

predpisy. Musí len mať jasno v tom, čo chce dosiahnuť a čo žiada o od správneho orgánu. 

Správny orgán je povinný poskytnúť mu potrebnú pomoc, dať mu vysvetlenia, nie je však 

povinný poskytovať mu právne poradenstvo. Dôležité je najmä, aby ho správne poučil vždy, 

keď sa jedná o nejaké jeho procesné právo, povinnosť, alebo jednanie, či nečinnosť účastníka 

konania môže mať ďalšie právne dôsledky. Poučenie je potrebné najmä v takých prípadoch, 

ako je výzva, predvolanie, možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, možnosť podať 

námietky, poučenie o odvolaní, poučenie, ak odvolanie nemá odkladný účinok, poučenie 

o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom a pod. V niektorých prípadoch správny poriadok 

vyslovene ukladá správnemu orgánu povinnosť poučiť účastníka konania. Pokiaľ to osobitný 

zákon, alebo správny poriadok presne neurčuje, je obsah a rozsah poučenia na uvážení 

správneho orgánu. 

 

Príklady: 

 

  Ak žiadosť neobsahuje náležitosti predpísané zákonom, alebo iným právnym 

predpisom, správny orgán poučí žiadateľa, aké náležitosti má mať jeho podanie, uloží mu 

primeranú lehotu na doplnenie podania, zároveň ho však vo výzve poučí, že v prípade, že 

v stanovenej lehote neodstráni nedostatky podania, konanie bude zastavené. 

 

  V predvolaní správny orgán poučí  predvolanú osobu, kedy je povinná sa dostaviť na 

správny orgán, za akým účelom, že v prípade, že sa bez náležitého ospravedlnenia nedostaví, 

môže byť predvedená, alebo, že jej môže byť uložená poriadková pokuta. 

 

  Ak stavebný úrad alebo banský úrad uloží lehotu na podanie námietok a zároveň 

účastníkov konania poučí, že na neskôr podané námietky nemusí správny orgán prihliadnuť. 

 

  Ak účastník konania hrubo ruší priebeh pojednávania, správny orgán ho upozorní a 

poučí, že môže byť z miesta pojednávania vykázaný a pojednávať sa môže aj v jeho 

neprítomnosti. 

 

  Ak správny orgán uloží povinnosť vykonať v stanovenej lehote nejaké nápravné 

opatrenia, poučí povinnú osobu, že v prípade ich nevykonania ich môže správny orgán dať 

vykonať na jeho náklady a na jeho nebezpečenstvo. 

 

 

2.4 Vzor poučenia účastníka konania uvádzam na nasledujúcich 2 stranách. 

Obsah a rozsah poučenia môže byť aj iný – záleží na úvahe správneho orgánu a od 

konkrétneho prípadu. 
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Poučenie účastníka konania 

 
- Podľa § 10 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) má účastník konania právo oznámiť správnemu orgánu 

skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§9), len čo sa 

o tom dozvie. 

- Podľa § 17 ods. 1 a 4 správneho poriadku sa účastníci konania, ich zákonní 

zástupcovia a opatrovníci môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, 

ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 

plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

- Podľa § 21 ods. 2 správneho poriadku na ústne pojednávanie správny orgán prizve 

všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje 

pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia, v ktorých prípadoch sa na neskôr 

uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci 

konania výslovne upozornení. 

- Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia 

a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy 

a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo 

spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. 

- Podľa § 31 ods. 1 správneho poriadku trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu, 

znáša tento orgán. Trovy, ktoré v konaní vznikli účastníkovi konania, znáša účastník. 

Trovy, ktoré v konaní vznikli zúčastnenej osobe, znáša zúčastnená osoba. 

- Podľa § 31 ods. 2 správneho poriadku správny orgán môže účastníkom konania, 

zúčastneným osobám, svedkom a znalcom uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vznikli 

správnemu orgánu ich zavinením; môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré 

vznikli ich zavinením, ostatným účastníkom konania. 

- Podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo 

navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 

pojednávaní a miestnej ohliadke. 

- Podľa § 34 ods. 1 až 3 správneho poriadku na dokazovanie možno použiť všetky 

prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade 

s právnymi predpismi. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny 

a ohliadka. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, 

ktoré sú mu známe. 

- Podľa § 37 ods. 1 a 2 správneho poriadku správny orgán môže uložiť účastníkovi 

konania alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju 

predložil. Predloženie listiny nemožno žiadať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre 

ktoré nesmie byť vyslúchaný alebo je oprávnený odoprieť výpoveď svedok. 

- Podľa § 38 ods. 1 a 2 správneho poriadku vlastník alebo užívateľ veci je povinný 

predložiť správnemu orgánu predmet ohliadky alebo strpieť ohliadku na mieste. 

Ohliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť 

vyslúchaný alebo je oprávnený odoprieť výpoveď svedok. 

- Podľa § 38 ods. 3 správneho poriadku na miestnu ohliadku správny orgán prizve 

účastníka konania a toho, kto je oprávnený predmetom ohliadky nakladať. 

- Podľa § 39 ods. 1 a 3 správneho poriadku správny orgán môže namiesto dôkazu 

pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje 

inak. V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje. Správny orgán 

musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného 

vyhlásenia. 
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- Podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupku sa dopustí 

ten, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom 

konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému 

objasňovať priestupky, alebo nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom 

štátnej správy alebo obce, za čo mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,- € 

podľa § 21 ods. 2 zákona o priestupkoch..  

- Podľa § 42 ods. 1 správneho poriadku, účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez 

náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie 

nedostaví na správny orgán a bez osobnej účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť, 

môže byť predvedený orgánom Policajného zboru SR. 

- Podľa § 45 ods. 1 až 3 správneho poriadku, tomu, kto sťažuje postup konania, najmä 

tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek 

predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, 

predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky, môže správny orgán uložiť poriadkovú 

pokutu do 165,- € a to aj opakovane. Toho, kto hrubo ruší poriadok, môže správny 

orgán tiež vykázať z miesta pojednávania; ak je vykázaný účastník konania, môže sa 

konať v jeho neprítomnosti. Správny orgán, ktorý poriadkovú pokutu uložil, môže ju 

odpustiť. 

 

Poučeniu som porozumel a beriem ho na vedomie, čo potvrdzujem svojim podpisom. 

 

V ............................ dňa ...............................          

 

         Podpis účastníka konania: ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Vzor poučenia obvineného z priestupku uvádzam na nasledujúcej strane: 

 

 

www.pexels.com 
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Poučenie 
obvineného v konaní o priestupku 

podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

a podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
 

Občan je obvinený z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný 

úkon. Na takéhoto občana sa hľadí, ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená 

právoplatným rozhodnutím (§ 73 ods. 1 zákona o priestupkoch). V konaní o priestupku máte 

nasledovné práva a povinnosti: 

a) práva 

- účinne obhajovať svoje práva a záujmy, najmä vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia 

a uplatniť svoje návrhy (§ 3 ods. 2 správneho poriadku), 

- vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu a k dôkazom 

o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné 

prostriedky, k výpovedi ani k priznaniu Vás nemožno donucovať (§ 73 ods. 2 zákona 

o priestupkoch), 

- navrhovať dôkazy a ich doplnenie, klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom 

pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho poriadku) 

- navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú Vám známe (§ 34 ods. 3 

správneho poriadku), 

- dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte (§ 17 ods. 1 

správneho poriadku), 

- uplatniť svoje pripomienky a námietky na ústnom pojednávaní (§ 21 ods. 2 správneho 

poriadku), 

- nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou 

zápisníc o hlasovaní iným spôsobom (§ 23 ods. 1 správneho poriadku), 

- na vydanie písomného rozhodnutia vo veci a jeho doručenie do vlastných rúk (§ 24 

ods. 1 správneho poriadku) 

- ak je obvineným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie 

predvolá aj zákonného zástupcu mladistvého a orgán sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately (§ 74 ods. 2 zákona o priestupkoch). 

b) povinnosti: 

- spolupracovať so správnym orgánom počas celého konania (§ 4 ods. 1 správneho 

poriadku), 

- oznámiť správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca 

správneho orgánu z konania len čo sa o nich dozvie (§ 10 správneho poriadku), 

- predložiť listinu alebo predmet ohliadky na vykonanie dôkazov (§ 37 ods. 1 správneho 

poriadku), 

- strpieť ohliadku na mieste na vykonanie dôkazov (§ 38 ods. 1 správneho poriadku), 

- na výzvu správneho orgánu vydať vec dôležitú pre zistenie skutočného stavu veci, 

alebo vec, ktorú možno vyhlásiť za prepadnutú, alebo zhabanú (§ 75 ods. 1 zákona 

o priestupkoch), 

- tomu, kto sa bez závažných dôvodov nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje postup 

konania, môže orgán ochrany prírody uložiť poriadkovú pokutu do výšky 66,38 € podľa § 

92 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ak sa bez závažných dôvodov opakovane 

nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťaží postup konania, môže byť uložená 

poriadková pokuta do 331,93 €.   Zákonnému poučeniu som porozumel a beriem ho na 

vedomie, čo potvrdzujem svojim podpisom. 

V ............................ dňa ...............................         Podpis obvineného: ...................................... 


