OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNE SKÚŠKY
V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022
magisterské štúdium – Verejná správa – zameranie Krízový manažment

Verejná správa – 1. blok
(Komunálna ekonomika a politika, Správne právo, Verejné rozpočty, Trh práce
a manažment ľudských zdrojov, Pracovné právo, Základy práva EÚ, Krízový manažment
EÚ)
1. Organizácia štátnej správy v Slovenskej republike, druhy orgánov štátnej správy,
vykonávatelia štátnej správy.
2. Kontrola vo verejnej správe (pojem, právna úprava, charakteristika, funkcie a
klasifikácia).
3. Finančná kontrola (pojem, právna úprava, charakteristika, funkcie a klasifikácia).
4. Správny delikt (pojem, všeobecné pojmové znaky a klasifikácia). Zodpovednosť za
výkon verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.
5. Správny poriadok. Rozhodnutie a výkon rozhodnutia v správnom konaní. Opravne
prostriedky v správnom konaní.
6. Vnútorná správa a policajná správa v SR.
7. Právo EÚ. Pramene práva EÚ.
8. Ciele, postavenie a právomoci EÚ. Charakteristika inštitucionálneho rámca EÚ.
Vnútorný trh.
9. Komunálna politika (vymedzenie pojmov), právne, sociologické a ekonomické
východiská komunálnej politiky a jej aktéri. Účasť občanov na tvorbe a realizácii
komunálnej politiky. Realizácie komunitného plánu obce.
10. Obec ako základná jednotka komunálnej ekonomiky a politiky. Postavenie obce v
systéme verejnej správy, európsky štandard a funkcie obecnej samosprávy. Obecná
samospráva v systéme verejnej správy SR. Osobný a územný základ samosprávy.
11. Optimálna veľkosť obce – predpoklad efektívneho výkonu kompetencií. Formy
konsolidácie sídelnej štruktúry. Európska charta miestnej samosprávy.
12. Vznik a vývoj obecnej samosprávy na Slovensku po roku 1989. Vplyv reformy verejnej
správy v rokoch 2001-2005 na posilnenie samosprávneho pôsobenia obcí.
Decentralizácia kompetencií a financií.
13. Majetok obce. Podstata komunálneho majetku a vlastníctva. Funkcie obecného
majetku a spôsoby hospodárenia s majetkom. Finančná politika obce, nástroje a
ukazovatele finančnej kapacity. Vlastné a ostatné zdroje miestnej samosprávy.
14. Sociálna politika obcí. Sociálne služby a sociálna pomoc poskytovaná obcami.
Kompetencie obcí v sociálnej politike a predpoklady ich realizácie. Formy a nástroje
obecnej sociálnej politiky.

15. Politika zamestnanosti. Typy politík zamestnanosti – aktívne, pasívne, keynesiánske a
liberálne. Služby zamestnanosti. Aktívne opatrenia na trhu práce.
16. Medzinárodné krízy, kritériá hodnotenia, priebeh a zdroje. Význam, poslanie,
organizácie a nástroje medzinárodného krízového manažmentu.
17. Definície, organizácia inštitúcií EÚ a hlavné kompetencie v krízového manažmentu
EÚ.
18. Pracovnoprávne vzťahy (pojem, črty a klasifikácia).
19. Vznik a skončenie pracovného pomeru.
20. Individuálne a kolektívne pracovné právo.
21. Hmotná zodpovednosť v pracovnom práve.
22. Právna úprava verejnej služby v SR.
23. Rozpočtová sústava a jej zložky. Verejné rozpočty v sústave peňažných fondov.
Verejné rozpočty na rôznych úrovniach verejnej správy (nadnárodný, národný, nižších
vládnych úrovní).
24. Rozpočet EÚ. Rozpočtový proces, princípy a pravidlá zostavovania rozpočtu EÚ,
príjmy a výdavky.
25. Štátny rozpočet, jeho charakteristiky, rozpočtový proces, rozpočtové pravidlá, príjmy a
výdavky. Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a preddavkové
organizácie..
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Regionálny rozvoj – 2. blok
(Regionálna ekonomika a politika, Komunálna ekonomika a politika, Verejné rozpočty,
Ekonómia životného prostredia, Metódy a techniky regionálnej analýzy, Trh práce
a manažment ľudských zdrojov, Krízový manažment vo VS, Krízový manažment EÚ)
1. Predmet regionálnej ekonómie a ekonomiky. Vznik a rozvoj. Význam regionálnej
politiky pre prax.
2. Priestor ako spoločensko-ekonomická kategória. Priestorová štruktúra a jej
podsystémy. Subjekty ovplyvňujúce priestorovú štruktúru.
3. Región ako základný objekt skúmania regionálnej ekonomiky. Regionálna typológia.
Základná typológia ekonomických regiónov, účelové regióny, prirodzene vznikajúce
typy regiónov.
4. Endogénne a exogénne faktory rozvoja a ich vplyv na rozvoj regiónov.
5. Konkurencieschopnosť regiónu. Kategorizácia konkurencieschopnosti regiónu.
6. Ekonomický rast a rozvoj regiónov. Regionálne disparity, ich príčiny a dôsledky.
7. Regionálna politika a systémový prístup k jej uplatňovaniu. Regionálny systém
inovácií.
8. Vývoj regionálnej politiky v Európe a princípy regionálnej politiky.
9. Kohézna politika EÚ po roku 2020 - ciele, financovanie a programové dokumenty,
implementácia v podmienkach Slovenska.
10. Regionálna politika na Slovensku, obdobie do roku 1989 a obdobie po roku 1990.
Súčasné prístupy a inštitucionalizácia regionálnej politiky na Slovensku.
11. Podnikateľská politika obce, obec v postavení podnikateľa a tvorcu podnikateľského
prostredia. Komunikácia a spolupráca s podnikateľmi a neziskovými organizáciami
lokalizovanými na území obce.
12. Programový prístup k rozvoju obcí. Podstata a programové nástroje (program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán, stratégia rozvoja obcí). Štruktúra
a metodický postup vypracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Participácia subjektov pri tvorbe jednotlivých dokumentov.
13. Trh práce a jeho vymedzenie. Typy trhov práce. Ľudský kapitál, kvalifikácie,
kompetencie, zručnosti. Nezamestnanosť. Migrácia.
14. Rozpočty VÚC a miestne rozpočty (obecné rozpočty), ich príjmy a výdavky,
rozpočtové vzťahy k štátnemu rozpočtu.
15. Charakterizujte životné prostredie (ŽP). Funkcie ŽP pre ekonomický systém a
previazanosť ekonomického systému so ŽP. Vysvetlite environmentálnu záťaž
reprodukčného procesu a finančnú dimenziu ŽP v statike a dynamike.

16. Charakterizujte environmentálnu
environmentálnu politiku SR a EÚ.

politiku,

princípy

environmentálnej

politiky,

17. Nástroje environmentálnej politiky a ich finančná dimenzia. Teoretické prístupy k
uplatneniu nepriamych nástrojov. Zdroje financovania životného prostredia a
ekonomické nástroje uplatňované v SR.
18. Metodologický prístup, metódy a techniky pri skúmaní regiónu ako súboru sociálnopriestorových vzťahov.
19. Civilné a vojenské nástroje krízového manažmentu EÚ, charakteristika a spôsob ich
uplatňovania.
20. Význam, ciele a postupy cezhraničnej spolupráce na riešenie krízových situácií,
právny rámec. Bezpečnosť hraníc EÚ, význam, postavenie a úlohy SR
v Schengenskom priestore.
21. Podstata a klasifikácia rizík vo verejnej správe. Ciel, postupy a metódy manažmentu
rizika a ich uplatnenie v praxi verejnej správy.
22. Charakteristika kríz a krízových stavov v SR. Význam, ciele, postupy a fázy krízového
manažmentu vo verejnej správe.
23. Štruktúra orgánov krízového riadenia v štátnej správe a samospráve a postavenie
krízových štábov.
24. Organizácia a poslanie výkonných zložiek bezpečnostného systému. Bližšie rozoberte
IZS.

25. Externé a interné zdroje financovania opatrení krízového manažmentu vo verejnej
správe.

