8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby
OKRUHY OTÁZOK NA ÚSTNU SKÚŠKU PRI RIGORÓZNOM KONANÍ

Povinný predmet - SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ – komisie č. 1 a 2
1.

Systém verejnej správy a jej organizácia v Slovenskej republike.

2.

Charakteristické črty a organizácia štátnej správy v Slovenskej republike.

3.

Vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci.

4.

Ústredné orgány štátnej správy.

5.

Orgány miestnej štátnej správy.

6.

Právna úprava, organizácia, pôsobnosť obecnej samosprávy a jej orgánov.

7.

Právna úprava, organizácia, pôsobnosť regionálnej samosprávy a jej orgánov.

8.

Pojem, postavenie a systém správneho práva ako odvetvia právneho poriadku Slovenskej
republiky.

9.

Systém prameňov správneho práva.

10. Systém administratívnoprávnych noriem a administratívnoprávnych vzťahov.
11. Systém správnych aktov.
12. Kontrola vo verejnej správe.
13. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy.
14. Fyzické a právnické osoby ako subjekty správneho práva.
15. Právna úprava petičného práva.
16. Právna úprava sťažností.
17. Administratívnoprávna zodpovednosť a systém správnych deliktov.
18. Priestupkové právo hmotné.
19. Systém policajnej správy a jej charakteristika.
20. Právna úprava práva na slobodný prístup k informáciám.

Povinný predmet - SPRÁVNE PRÁVO PROCESNÉ – komisie č. 1 a 2
1.

Predmet, pôsobnosť, pravidlá a subjekty správneho konania.

2.

Dokazovanie, prostriedky na zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania.

3.

Rozhodnutie v správnom konaní.

4.

Systém opravných prostriedkom v správnom konaní.

5.

Výkon rozhodnutia v správnom konaní.

6.

Správne súdnictvo.

7.

Právna úprava priestupkového konania.

8.

Skrátené formy konania o priestupku.

9.

Právna úprava konania na úseku občianskych preukazov a cestovných dokladov.

10. Právna úprava živnostenského konania.
11. Právna úprava konania na úseku cestnej premávky.
12. Právna úprava konania na úseku pobytu cudzincov.
13. Právna úprava konania na úseku azylu.
14. Právna úprava konania na úseku zmeny mena a priezviska.
15. Právna úprava konania na úseku súkromnej bezpečnosti.
16. Právna úprava katastrálneho konania.
17. Právna úprava stavebného konania.
18. Právna úprava konania na úseku ochrany utajovaných skutočností.
19. Konanie vo veciach zhromažďovacieho a združovacieho práva.
20. Právna úprava konania na úseku strelných zbraní a streliva.

Voliteľný predmet - TEÓRIA VEREJNEJ SPRÁVY – komisia č. 1
1. Systém teórie verejnej správy.
2. Teoretické východiská systému verejnej správy.
3. Systém verejnej správy.
4. Systém metód a foriem činnosti verejnej správy.
5. Druhy a charakteristické znaky rozhodovacích procesov vo verejnej správe.
6. Princípy výstavby verejnej správy.
7. Historický vývoj skúmania verejnej správy.
8. Charakteristika Európskej charty miestnej samosprávy a jej princípov.
9. Verejný záujem v právnych normách a v činnosti orgánov verejnej správy.
10. Vzťah verejnej moci a verejnej správy a vzťah verejnej správy a súkromnej správy.
11. Racionalizácia verejnej správy a prostriedky racionalizácie verejnej správy.
12. Pojem, klasifikácia, ciele a princípy reforiem vo verejnej správe.
13. Informačné systémy vo verejnej správe Slovenskej republiky.

14. Systém vzdelávania vo verejnej správe a subjekty vzdelávania vo verejnej správe.
15. Proces tvorby verejnej politiky, nástroje a subjekty verejnej politiky.
16. Princípy dobrej verejnej správy.
17. Verejná politika a jej vzťah k verejnej správe.
18. Hodnotenie verejnej správy.
19. Právne východiská a nástroje boja proti korupcii vo verejnej správe.
20. Systém právnej úpravy zamestnávania vo verejnej správe.
Voliteľný predmet - EKONOMIKA A FINANCIE VEREJNÉHO SEKTORA –
komisia č. 1
1. Verejný sektor – príčiny existencie, rozsah a aktuálne problémy.
2. Verejná infraštruktúra a možnosti jej zabezpečovania.
3. Verejné obstarávanie – základné charakteristiky.
4. Verejné financie – charakteristika, postavenie, funkcie.
5. Rozpočtová sústava Slovenskej republiky.
6. Rozpočtová klasifikácia. Metodika ESA 2010. Programové rozpočtovanie v Slovenskej
republike.
7. Rozpočtový proces v Slovenskej republike.
8. Postavenie a charakteristiky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
9. Rozpočtové transfery v Slovenskej republike.
10. Rozpočet obce - charakteristika a vzťahy s inými rozpočtami.
11. Členenie subjekty vo verejnom sektore z hľadiska ich právnej subjektivity a spôsob ich
hospodárenia.
12. Hospodárenie s verejnými prostriedkami a kontrola nakladania s nimi.
13. Porušenie finančnej disciplíny.
14. Charakteristika spoločného rozpočtu Európskej únie a vzťahy s národnými rozpočtami.
15. Fiškálna nerovnováha a jej možné dôsledky.
16. Rozpočtová zodpovednosť.
17. Harmonizácia verejných financií EÚ. Pakt stability a rastu. Konvergenčné kritériá.
18. Príčiny dlhovej krízy v EÚ a nástroje na jej elimináciu.
19. Dane a daňové zaťaženie.
20. Legálne a nelegálne daňové úniky a ich vplyv na fiškálnu stabilitu.

Voliteľný predmet - TEÓRIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK – komisia č. 2
1. Vedecká prognóza vývinu bezpečnostnej praxe a jej dôsledky pre prijímanie právnych
noriem.
2. Podstata a možnosti redukcie rizika ako základného opatrenia práce s rizikom.
3. Význam potenciálu rizika pre manažment bezpečnostných rizík.
4. Podstata a možnosti presunu (transferu) rizika - právny pohľad.
5. Preventívne a profylaktické opatrenia manažmentu bezpečnostných rizík na ochranu
obyvateľstva.
6. Možnosti využitia metódy účelových interview - DELFI - pre analýzu bezpečnostných
rizík.
7. Možnosti využitia metódy kontrolného zoznamu (Checklist Analysis) pre analýzu
bezpečnostných rizík.
8. Možnosti využitia metódy analýzy nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti (Hazard and
Operability Analysis - HAZOP) pre analýzu bezpečnostných rizík.
9. Možnosti využitia metódy analýzy stromom porúch (Fault Tree Analysis) pre analýzu
bezpečnostných rizík.
10. Možnosti využitia metódy analýzy stromom udalostí (Event Tree Analysis) pre analýzu
bezpečnostných rizík.
11. Možnosti využitia metódy (metodiky) CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management
Methodology) pre analýzu bezpečnostných rizík.
12. Podstata a štruktúra hydrosférických rizík a legislatívny odraz ich riešenia v Slovenskej
republike.
13. Podstata a štruktúra litosférických rizík a legislatívny odraz ich riešenia v Slovenskej
republike.
14. Podstata a štruktúra agrogénnych rizík a environmentálnych rizík a legislatívny odraz
ich riešenia v Slovenskej republike.
15. Podstata a štruktúra politických rizík a rizík verejnej správy a legislatívny odraz ich
riešenia v Slovenskej republike.
16. Základy modelovania a simulácie v manažmente bezpečnostných rizík.
17. Možnosti využitia metódy Brainstormingu pre analýzu bezpečnostných rizík.
18. Opatrenia obnovy - likvidácie následkov v manažmente rizík.
19. Opatrenia na zvýšenie odolnosti systémov pre manažment bezpečnostných rizík.

20. Teoretické súvislosti fáz vývinu bezpečnostného rizika.
Voliteľný predmet - TEÓRIA CIVILNEJ OCHRANY – komisia č. 2
1. Financovanie civilnej ochrany v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva.
2. Legislatívne vymedzenie integrovaného záchranného systému, jeho štruktúra a úlohy
jeho zložiek.
3. Objasnite právny rámec záchranných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti - povodne na
území okresu.
4. Organizácia a zabezpečenie evakuácie obyvateľstva v podmienkach okresu.
5. Porušenie povinností právnickej osoby a fyzickej osoby na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva a konanie o nich.
6. Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri plnení úloh civilnej ochrany
obyvateľstva.
7. Pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy pri plnení úloh civilnej ochrany
obyvateľstva.
8. Právne ukotvenie Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému a jeho
najdôležitejšie úlohy.
9. Právny rámec kolektívnej ochrany obyvateľstva ukrytím a jednotlivé druhy ochranných
stavieb.
10. Právny rámec pre plánovanie, zabezpečenie a realizáciu evakuácie obyvateľstva.
11. Orgány Okresných úradov v sídle kraja a Okresných úradov pre riešenie krízových
situácií a ich vzájomné vzťahy.
12. Riadenie a koordinácia činností záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému na mieste zásahu.
13. Štruktúra a parametre miesta na vykonávanie hygienickej očisty osôb a dekontaminácie.
14. Účel zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a zdôvodnite jeho obsah.
15. Vonkajšie a vnútorné podmienky prijatia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
16. Vytváranie jednotiek civilnej ochrany v kompetencii orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb.

17. Základné parametre systému
v podmienkach okresu.
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a
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18. Základné požiadavky na ukrytie obyvateľstva v súčasnom období.
19. Základné protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia a ich legislatívny
rámec.
20. Zloženie a úlohy ústredného krízového štábu.
Voliteľný predmet - TEÓRIA OCHRANY PRED POŽIARMI – komisia č. 2
1. Právna úprava ochrany pred požiarmi a záchranných činnostiach.
2. Právna úprava Hasičského a záchranného zboru.
3. Právna úprava nebezpečných látok.
4. Práva úprava hasičských jednotiek.
5. Práva úprava vecných a technických prostriedkov.
6. Práva úprava protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
7. Legislatívne vymedzenie povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
na úseku ochrany pred požiarmi.
8. Legislatívne vymedzenie povinností fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi.
9. Legislatívne vymedzenie povinností vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa
lesa.
10. Legislatívne vymedzenie povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu.
11. Legislatívne vymedzenie povinností obce.
12. Legislatívne vymedzenie odborne spôsobilých osôb.
13. Legislatívne vymedzenie osôb s osobitným oprávnením.
14. Legislatívne vymedzenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
a opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri týchto činnostiach.
15. Legislatívne vymedzenie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
a opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi na týchto miestach.
16. Legislatívne vymedzenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a opatrenia na
zabezpečenie ochrany pred požiarmi v tomto čase.

17. Legislatívne vymedzenie štátneho požiarneho dozoru.
18. Legislatívne vymedzenie hasičských jednotiek.
19. Legislatívne vymedzenie o organizácii odborných služieb.
20. Legislatívne vymedzenie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

Voliteľný predmet - KRÍZOVÝ MANAŽMENT VO VEREJNEJ SPRÁVE –
komisia č. 2
1. Právna úprava riešenia krízovej situácie povodeň.
2. Právna úprava riešenia krízovej situácie priemyselná havária.
3. Právna úprava riešenia krízovej situácie radiačná havária.
4. Krízový manažment vo verejnej správe a jeho legislatívne zázemie /východiská/.
5. Štruktúra riadenia krízového manažmentu v Slovenskej republike a právne normy
riešiace túto problematiku.
6. Legislatívny základ procesu riadenia a kompetencie jednotlivých riadiacich subjektov
krízového manažmentu v Slovenskej republike.
7. Podstata krízového plánovania a právne normy riešiace túto problematiku (civilné
núdzové plánovanie, obranné plánovanie a havarijné plánovanie).
8. Legislatívne vymedzenie postavenia, pôsobnosti, štruktúry Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky a jej výborov.
9. Legislatívne vymedzenie postavenia, pôsobnosti a štruktúry Bezpečnostnej rady kraja
a okresu.
10. Legislatívne vymedzenie postavenia, pôsobnosti, štruktúry Ústredného krízového štábu,
rezortných a mimorezortných krízových štábov.
11. Legislatívne vymedzenie postavenia, pôsobnosti, štruktúry Krízového štábu okresného
úradu v sídle kraja, Krízového štábu okresného úradu a Krízového štábu obce.
12. Legislatívne vymedzenie postavenia, pôsobnosti, štruktúry Krízového štábu obce.
13. Legislatívne vymedzenie podstaty a priebehu kontroly v krízovom manažmente vo
verejnej správe.
14. Legislatívne vymedzenie a charakteristika vojenských krízových situácií – vojna
a vojnový stav.

15. Legislatívne vymedzenie a charakteristika nevojenských krízových situácií – výnimočný
stav, núdzový stav, mimoriadna situácia.
16. Legislatívne vymedzenie kritickej infraštruktúry, pôsobnosť orgánov štátnej správy a
prevádzkovateľa na tomto úseku.
17. Legislatívne vymedzenie obsahu a opatrení hospodárskej mobilizácie.
18. Legislatívne vymedzenie a riešenie problematiky energetickej bezpečnosti.
19. Legislatívne vymedzenie a riešenie mobilizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
20. Legislatívne vymedzenie a riešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti.

