TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC
8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby
Povinný predmet: Správne právo - SPH/SPP
1) Právnické osoby ako subjekty správneho práva.
2) Fyzické osoby ako subjekty správneho práva.
3) Uplatňovanie donucovacej moci v štátnej správe.
4) Poradné orgány vlády.
5) Samosprávna pôsobnosť obce.
6) Systém kompetencií samosprávneho kraja.
7) Aktuálne problémy územnej samosprávy pri výkone prenesenej štátnej správy.
8) Systém prameňov správneho práva.
9) Realizácia noriem správneho práva.
10) Problematika využívania správnej úvahy v procese aplikácie prameňov správneho
práva.
11) Analógia v správnom práve.
12) Špecifiká normatívnych správnych aktov.
13) Špecifiká individuálnych správnych aktov.
14) Vady správnych aktov.
15) Faktické úkony.
16) Neprávotvorné formy činnosti verejnej správy.
17) Zodpovednosť za výkon verejnej správy.
18) Sankcie a ochranné opatrenia v normách správneho práva.
19) Zmiešané správne delikty.
20) Parlamentná kontrola verejnej správy.
21) Kontrola verejnej správy vykonávaná prokuratúrou.
22) Kontrola verejnej správy vykonávaná verejným ochrancom práv.
23) Kontrola verejnej správy vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom.
24) Právna úprava sťažností a iných podnetov v správnom práve.
25) Interná normotvorba.
26) Individuálne rozhodovacie procesy.
27) Základné zásady správneho konania.
28) Zastupovanie v správnom konaní.

29) Predpojatosť zamestnanca správneho orgánu.
30) Správne konanie s veľkým počtom účastníkov.
31) Správne konanie s ústnym pojednávaním.
32) Lehoty v správnom konaní.
33) Podklady pre rozhodnutie v správnom konaní.
34) Zabezpečenie priebehu a účelu správneho konania.
35) Rozhodnutie v správnom konaní.
36) Riadne opravné prostriedky v správnom konaní.
37) Systém správnych žalôb.
38) Správna exekúcia.
39) Priestupky proti poriadku v správe.
40) Priestupky proti verejnému poriadku.
41) Priestupky na úseku cestnej premávky.
42) Komparácia návrhových priestupkov v Slovenskej republike a Českej republike.
43) Účastníci priestupkového konania.
44) Analýza diferenčných atribútov priestupkov a trestných činov.
45) Aktuálne problémy blokového konania.
46) Práva a povinnosti fyzických osôb na úseku občianskych preukazov.
47) Zásady vydávania cestovných dokladov.
48) Správa štátnych hraníc.
49) Analýza jednotlivých druhov pobytu cudzincov na území SR a ich komparácia.
50) Vízové konanie.
51) Zaistenie cudzinca.
52) Administratívne vyhostenie.
53) Orgány štátnej správy na úseku cestnej premávky.
54) Neštátne ozbrojené zbory.
55) Orgány štátnej správy na úseku ochrany utajovaných skutočností.
56) Ochrana utajovaných skutočností v krajinách V4.
57) Orgány štátnej správy na úseku cestnej premávky.
Voliteľný predmet: Teória verejnej správy
1) Rozhodovanie a druhy rozhodovania vo verejnej správe.
2) Verejná správa jej pojem, charakteristika a vývoj na území Slovenska po roku 1945.

3) Zmeny v organizačnej a personálnej základni verejnej správy a ich dopad na kvalitu
spoločenských vzťahov.
4) Transformácia verejnej správy po novembri 1989 na Slovensku.
5) Zvyšovanie kvalifikácie personálneho substrátu vo verejnej správe a jeho aktuálne
problémy.
6) Právna charakteristika verejnej správy.
7) Právna úprava princípov dobrej verejnej správy v dokumentoch Rady Európy.
8) Právna úprava princípov dobrej verejnej správy v dokumentoch Európskej únie.
9) Verejný záujem a jeho význam pre činnosť orgánov verejnej správy.
10) Verejná politika a verejná správa.
11) Verejné statky a verejná správa.
12) Systém správnej kontroly.
13) Právna úprava zamestnávania vo verejnej správe.
14) Občianska participácia na správe vecí verejných.
15) Teoretické východiská verejnej správy.
16) Procesy zefektívňovania verejnej správy.
17) Právne východiská e-Governmentu.
18) Korupcia vo verejnej správe.
19) Systém subjektov verejnej správy.
20) Postavenie a úlohy záujmovej samosprávy.
Voliteľný predmet: Ekonomika a financie verejného sektora
1) Príčiny existencie verejného sektora a vymedzenie jeho veľkosti.
2) Teórie zdôvodňujúce rozsah verejného sektora, (ne)efektívnosť vo verejnom sektore.
3) Verejná infraštruktúra.
4) Možnosti zabezpečovania verejných statkov.
5) Verejné obstarávanie.
6) Verejné financie – charakteristika, postavenie, funkcie.
7) Fiškálny federalizmus.
8) Etapy a inštitúty rozpočtového procesu.
9) Rozpočtová klasifikácia.
10) Metodika účtovníctva pre verejný sektor.
11) Programové rozpočtovanie.
12) Sústava verejných rozpočtov v Slovenskej republike, ich charakteristiky.

13) Štátny rozpočet Slovenskej republiky – úloha, postavenie, príjmy a výdavky podľa
ekonomickej klasifikácie.
14) Formy rozpočtových transferov.
15) Rozpočet obce – úloha, postavenie, príjmy, výdavky, transfery.
16) Zásady a pravidlá hospodárenia s verejnými prostriedkami.
17) Finančná kontrola, vládny audit.
18) Porušenie finančnej disciplíny.
19) Spoločný rozpočet Európskej únie.
20) Fiškálna nerovnováha.
21) Štátny bankrot
22) Proces harmonizácie verejných financií v Európskej únii.
23) Pakt stability a rastu.
24) Konvergenčné kritériá.
25) Dlhová kríza.
26) Zdaňovanie – príčiny a princípy.
27) Meranie daňového zaťaženia.
Voliteľný predmet: Teória bezpečnostných rizík
1) Identifikácia, analýza a znižovanie environmentálnych rizík typu vypúšťanie emisií
škodlivín do ovzdušia, znečisťovanie vôd a produkcie pevného odpadu, kontaminácia
pôdy v našich a európskych právnych normách.
2) Legislatívna stránka ochrany obyvateľov pred zdravotnými rizikami v podobe epidémií
a pandémií.
3) Právne aspekty boja proti masívnej, ilegálnej migrácii cez územie štátu spôsobená
etnickými, náboženskými, sociálnymi rozpormi a konfliktami.
4) Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému zločinu ako
bezpečnostným rizikám.
5) Ochrana života, slobody a majetku občana na jednej strane a ochranu spoločnosti a štátu
na strane druhej v poňatí zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších právnych predpisov.
6) Zákon o krízovom riadení v nevojenských situáciách sa opiera o chápanie bezpečnosti,
ktoré zahŕňa.
7) Aktuálne problémy spracovania Analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska
mimoriadnych udalostí.

8) Požiadavky na spracovanie Analýzy územia okresného úradu v sídle kraja a okresného
úradu pre potreby civilnej ochrany.
9) Rast úlohy manažmentu rizika v spojitosti s existenciou a zakomponovaním
informačných technológií do všetkých rovín a oblastí riadenia.
10) Hodnotenie

predpokladaných

škôd,

strát

a

iných

negatívnych

dôsledkov

bezpečnostných rizík.
11) Príprava a využitie metódy Bezpečnostného auditu pre systematickú, periodickú a
objektívnu evaluáciu bezpečnosti organizácie.
12) Možnosti využitia metódy Kontrolného zoznamu pre plnenie úloh previerky BOZP.
13) Možnosti využitia metódy Analýzy nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti (Hazard and
Operability Analysis - HAZOP) v manažmente bezpečnostných rizík.
Voliteľný predmet: Teória civilnej ochrany
1) Význam Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov I. a II. pre vývin civilnej
ochrany.
2) Legislatívne

vymedzenie

miesta

a

poslania

civilnej

ochrany

obyvateľstva

v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky.
3) Právne postavenie a úlohy jednotiek civilnej ochrany.
4) Právna úprava civilnej ochrany obyvateľstva v Slovenskej republike.
5) Právna úprava civilnej ochrany obyvateľstva v Českej republike.
6) Právna úprava civilnej ochrany obyvateľstva v Nemeckej spolkovej republike.
7) Vývoj právnej úpravy v oblasti civilnej

ochrany obyvateľstva od roku 1993

v Slovenskej republike.
8) Zmluvné dokumenty na úpravu vzťahov so susednými štátmi v oblasti civilnej ochrany
obyvateľstva.
9) Miesto a pôsobenie štátnej správy a samosprávy v regióne v integrovanom záchrannom
systéme.
10) Riadenie a koordinácia činnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému na mieste zásahu po vzniku mimoriadnej udalosti v regióne.
11) Vývoj legislatívneho prostredia bezpečnostného systému štátu.
12) Postavenie a úlohy bezpečnostnej rady kraja a obvodu.
13) Činnosť krízového štábu kraja, obvodu, obce po vzniku krízy.
14) Miesto a úloha občianskych združení a verejno-prospešných organizácií s humanitným
poslaním v systéme ochrany obyvateľstva.

15) Legislatívne vymedzenie krízových situácií v Slovenskej republike.
16) Legislatívne vymedzenie a analýza pojmu – mimoriadna situácia.
17) Vývoj integrovaného záchranného systémy v Slovenskej republike a jeho ďalšie
smerovanie.
Voliteľný predmet: Teória ochrany pred požiarmi
1) Zmluvné dokumenty na úpravu vzťahov so susednými štátmi v oblasti ochrany pred
požiarmi a záchranných činností.
2) Právna úprava činnosti Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému
a jeho podpory veliteľa zásahu.
3) Aplikácia právnej úpravy na úseku strojnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore.
4) Aplikácia právnej úpravy na úseku protiplynovej služby v Hasičskom a záchrannom
zbore.
5) Aplikácia právnej úpravy na úseku spojovacej služby v Hasičskom a záchrannom zbore.
6) Aplikácia právnej úpravy na úseku povodňovej záchrannej služby v Hasičskom a
záchrannom zbore.
7) Aplikácia právnej úpravy na úseku hasičskej záchrannej služby v Hasičskom a
záchrannom zbore.
8) Právna úprava pri zásahu s nebezpečnými látkami v podmienkach Hasičského
a záchranného zboru.
9) Právna úprava prepravy nebezpečných látok po cestných komunikáciách a jej aplikácia
v podmienkach Hasičského a záchranného zboru.
10) Právna úprava prepravy nebezpečných látok po železnici a jej aplikácia v podmienkach
Hasičského a záchranného zboru.
11) Úlohy a postavenie hasičských jednotiek ochrany pred požiarmi a záchranných činností.
12) Právna úprava celoplošného rozmiestnenia hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky.
13) Právne postavenie a úlohy veliteľa zásahu pri požiari.
14) Právne postavenie a úlohy Hasičského a záchranného zboru v integrovanom
záchrannom systéme.
15) Právne postavenie a úlohy Integrovaného záchranného systému.

Voliteľný predmet: Krízový manažment vo verejnej správe
1) Teoretické a legislatívne východiská krízového riedenia v štátnej správe a samospráve
v Slovenskej republike.
2) Systém krízového riadenie a legislatívne osobitosti riadenie pre vojenské a nevojenské
krízové situácie v Slovenskej republike.
3) Legislatívne vymedzenie postavenia a pôsobnosti bezpečnostných rád na jednotlivých
úrovniach štátnej správy pri riešení krízových situácií v Slovenskej republike.
4) Analýza legislatívneho vymedzenia postavenia a pôsobnosti Ústredného krízového
štábu, medzirezortných a rezortných krízových štábov v Slovenskej republike.
5) Analýza

legislatívneho

vymedzenia

postavenia

a

pôsobnosti

krízových

štábov s územnou pôsobnosťou (kraj, okres, obec) v Slovenskej republike.
6) Legislatívne vymedzenie úloh krízového štábu okresného úradu a obce po vzniku
krízovej situácie a analýza ich činností.
7) Poradné a odborné prvky systému krízového riadenia v Slovenskej republike, ich
legislatívne vymedzenie postavenia a pôsobnosť.
8) Charakteristika a analýza právnej úpravy krízovej situácie povodeň.
9) Charakteristika a analýza právnej úpravy krízovej situácie teroristický útok.
10) Charakteristika a analýza právnej úpravy krízovej situácie radiačná havária.
11) Charakteristika a analýza právnej úpravy krízovej situácie priemyselná havária.

