TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC
Bezpečnostné vedy
Povinný predmet: Trestné právo - TPH/TPP
1) Agent a jeho postavenie v trestnom práve.
2) Prostriedky operatívno-pátracej činnosti.
3) Organizované formy trestnej činnosti.
4) Obchodovanie s ľuďmi a jeho trestnoprávna úprava.
5) Extrémizmus a jeho trestnoprávna úprava.
6) Restoratívna justícia.
7) Počítačová kriminalita a jej trestnoprávny postih.
8) Ochrana súkromia prostriedkami trestného práva.
9) Prípravné konanie a jeho vzťah k hlavnému pojednávaniu.
10) Drogová trestná činnosť.
11) Dokazovanie v prípravnom konaní.
12) Možnosti ochrany svedka v trestnom konaní.
13) Kontradiktórnosť v trestnom konaní.
14) Zásada práva na obhajobu.
15) Zásady uplatňované v prípravnom konaní.
16) Prokurátor a jeho postavenie v trestnom konaní.

17) Procesné úkony.
18) Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu.
19) Alternatívne tresty.
20) Postavenie obetí v trestnom práve.
21) Výkon trestu domáceho väzenia.
22) Činnosť probačných a mediačných úradníkov.
23) Inštitúty medzinárodnej policajnej spolupráce.
24) Inštitúty európskej policajnej spolupráce.
25) Trestná zodpovednosť právnických osôb s akcentom na postup orgánov činných v trestnom
konaní.

Voliteľný predmet: Kriminológia
1) Vývoj názorov na príčiny kriminality.
2) Geografické rozloženie vybraného druhu evidovanej kriminality v Slovenskej republike od
roku 2006 po súčasnosť.
3) Komparácia vybraného druhu kriminality v krajinách V4 za obdobie posledných desiatich
rokov.
4) Fenomenológia kriminality páchanej ženami v Slovenskej republike od roku 2006 po
súčasnosť.
5) Geografické rozloženie kriminality páchanej páchateľmi z radov mládeže v Slovenskej
republike od roku 2006 po súčasnosť.
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6) Kriminologické aspekty násilnej trestnej činnosti páchanej maloletými a mladistvými
páchateľmi.
7) Kriminologické aspekty trestných činov páchaných z nenávisti.
8) Kriminologické aspekty trestného činu obchodovania s ľuďmi.
9) Prevencia kriminality realizovaná tretím sektorom.
10) Príslušníci minorít ako páchatelia a obete kriminality.
11) Kriminologické aspekty zvláštnej roviny korupcie a možnosti jej prevencie.
12) Kriminalita páchaná príslušníkmi ozbrojených zborov a možnosti jej prevencie.
13) Kriminologické aspekty trestnej činnosti súvisiacej s domácim násilím vo vybraných
krajinách Európskej únie.
14) Nelátkové závislosti ako kriminogénny faktor.
15) Extrémizmus ako kriminologický jav.
16) Nelegálna migrácia ako kriminogénny faktor.
17) Látkové závislosti ako kriminogénny faktor.
18) Možnosti prevencie kriminality mládeže vo vybraných krajinách Európskej únie.
19) Strategické dokumenty prevencie kriminality v Slovenskej republike v komparácii s vybanou
krajinou Európskej únie.
20) Xenofóbia ako kriminogénny faktor.
21) Aktivity štátnych a neštátnych subjektov prevencie kriminality v aplikačnej praxi.
22) Obete kriminality optikou kriminológie.
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23) Restoratívna justícia a jej uplatňovanie v aplikačnej praxi.
24) Presun kriminality z reálneho do virtuálneho prostredia.
25) Kvantitatívne a kvalitatívne poňatie kriminality v Slovenskej republike od roku 1989 po
súčasnosť a jej krátkodobá prognóza.
26) Význam poznatkov kriminológie v aplikačnej praxi príslušníka Policajného zboru.
27) Vývojový trend negatívnych spoločenských javov z pohľadu kriminológie.
28) Vývoj kriminogénnych faktorov kriminality mládeže.
29) Význam poznania recidívy kriminality a jej kontrola.
30) Finančná kriminalita z pohľadu kriminológie.

Voliteľný predmet: Teória operatívno-pátracích činnosti
1) Možnosti využitia zákona o preukazovaní pôvodu majetku pri zisťovaní páchateľov trestných
činov.
2) Operatívno-pátracia činnosť v trestnom konaní.
3) Zabezpečenie informácií pre účely trestného konania realizáciou operatívno-pátracej činnosti.
4) Možnosti eliminácie terorizmu v európskych dimenziách.
5) Neplnenie povinností ochranného dohľadu – indikátor páchania trestných činov.
6) Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže – možnosti odhaľovania a dokumentovania.
7) Indikátory – významný faktor pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov korupcie.
8) Miesto a funkcia pátrania v prípravnom konaní.
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9) Využitie spoločných vyšetrovacích tímov pri medzinárodných odhaľovaní a dokazovaní
trestných činov.
10) Možnosti identifikácie kriminálnych skupín v prípravnom konaní.
11) Osobitosti odhaľovania a objasňovanie trestnej činnosti úžery.
12) Agent ako prostriedok odhaľovania a objasňovania korupcie.
13) Súčasný medzinárodný terorizmus a prostriedky operatívno-pátracej činnosti v procese jeho
odhaľovania a objasňovania.
14) Právne možnosti odnímania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v SR.
15) Podvodné konania pri konkurze a reštrukturalizácii – trestnoprávna charakteristika a
špecifiká odhaľovania a objasňovania.
16) Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestnoprávna charakteristika a špecifiká odhaľovania
a objasňovania.
17) Subvenčný podvod - trestnoprávna charakteristika a špecifiká odhaľovania a objasňovania.
18) Daňové trestné činy - trestnoprávna charakteristika a špecifiká odhaľovania a objasňovania.
19) Identifikácia extrémistických skupín v prípravnom konaní.
20) Zisťovanie indikátorov pri odhaľovaní a dokazovaní trestných činov extrémizmu.

Voliteľný predmet: Teória verejno-poriadkových činností
1) Policajno-bezpečnostné činnosti v procese riešenia vysoko profilových incidentov.
2) Pôsobnosť Železničnej polície v procese realizácie verejno-poriadkovej činnosti v územnom
obvode dráh.
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3) Takticko-metodické postupy eliminácie domáceho násilia policajtmi prvého kontaktu.
4) Trestno-procesná pôsobnosť Obvodných oddelení Policajného zboru pri skrátenom
vyšetrovaní.
5) Trestno-právne a psychologické aspekty nebezpečného prenasledovania.
6) Riešenie problematiky extrémizmu útvarmi a zložkami poriadkovej polície.
7) Primárne a sekundárne subjekty procesu ochrany verejného poriadku v Slovenskej republike.
8) Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd pri výkone policajnej verejno-poriadkovej
činnosti.
9) Bezpečnostné technológie využívané v procese eliminácie diváckeho násilia.
10) Eliminácia hromadného napadnutia verejného poriadku v podmienkach Slovenskej
republiky.
11) Teoreticko-spoločenské a právne východiská policajnej verejno-poriadkovej činnosti.
12) Pôsobnosť vybraných útvarov poriadkovej polície na mieste vzniku policajne relevantnej
udalosti.
13) Kooperačný vzťah súčinnosti služby poriadkovej polície a útvaru služobnej kynológie pri
ochrane verejného poriadku.
14) Kooperačný vzťah súčinnosti služby poriadkovej polície a útvaru služobnej hipológie pri
ochrane verejného poriadku.
15) Služobná činnosť policajtov prvého kontaktu v rómskych komunitách.
16) Kooperačný vzťah spolupráce služby poriadkovej polície a obecnej (mestskej polície) v
procese ochrany verejného poriadku.
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17) Dôležitosť a význam stálej a obchôdzkovej služby pri výkone policajnej verejno-poriadkovej
činnosti.
18) Prípustnosť zásahov do základných práv a slobôd pri výkone policajnej verejno-poriadkovej
činnosti.
19) Pôsobnosť policajtov prvého kontaktu pri vzniku policajne relevantných udalostí
environmentálneho charakteru.
20) Postavenie a pôsobnosť antikonfliktného tímu Policajného zboru v procese zabezpečovania
verejného poriadku.
Voliteľný predmet: Teória dopravno-bezpečnostných činnosti
1) Ohliadka miesta závažnej dopravnej nehody.
2) Znalec v konaní o dopravných nehodách.
3) Trestné činy súvisiace s bezpečnosťou cestnej dopravy.
4) Špecifiká trestného konania o trestných činov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej dopravy.
5) Požívanie alkoholických nápojov účastníkmi cestnej premávky – negatívne následky.
6) Užívanie iných návykových látok účastníkmi cestnej premávky – negatívne následky.
7) Analýza právnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
8) Metodika využitia oprávnení príslušníka Policajného zboru v cestnej premávky.
9) Cestné technické kontroly.
10) Preprava nebezpečných látok.
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Voliteľný predmet: Teória a metodika vyšetrovania
Voliteľný predmet: Teória a metodika vyšetrovania
1) Dodržiavanie ľudských práv a slobôd vo vyšetrovaní.
2) Prevencia vo vyšetrovaní.
3) Vyšetrovanie trestných činov obmedzujúcich slobodu vyznania.
4) Prípustnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
5) Závažnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
6) Vierohodnosť dôkazov vo vyšetrovaní.
7) Odhaľovanie dôkazov vo vyšetrovaní.
8) Etické aspekty dokazovania trestných činov.
9) Problém istoty dokazovania vo vyšetrovaní.
10) Etapy procesu dokazovania vo vyšetrovaní.
11) Poškodený vo vyšetrovaní.
12) Vyšetrovanie trestnej činnosti páchanej na znevýhodnených skupinách obyvateľstva.
13) Vyšetrovanie extrémizmu.
14) Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím na ženách.
15) Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím na deťoch.
16) Vyšetrovanie trestných činov sexuálnej povahy.
17) Vyšetrovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi.
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18) Vyšetrovanie trestných činov zverenia dieťaťa do moci iného.
19) Právna úprava trestných činov proti majetku a postup pri vyšetrovaní krádeží vlámaním do
bytov, domov a rekreačných chát fyzických osôb.
20) Plánovanie vyšetrovania s dôrazom na tímové vyšetrovanie.
21) Postavenie obvineného vo vyšetrovaní.
22) Postavenie svedka vo vyšetrovaní.
23) Právna úprava trestných činov proti republike a postup pri ich vyšetrovaní.
24) Právna úprava vyšetrovania a rozhodnutí na jeho záver.
25) Právna úprava ohrozovania zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi
pomôckami a postup pri ich vyšetrovaní.
26) Právna úprava trestných činov proti hospodárskej disciplíne a postup pri ich vyšetrovaní.
27) Právna úprava trestných činov ohrozujúcich trhovú ekonomiku a postup pri ich vyšetrovaní.
28) Vyšetrovanie trestných činov proti životnému prostrediu.
29) Vyšetrovanie ublížení na zdraví.
30) Vyšetrovanie podvodov.
31) Právna úprava násilného prekročenia štátnej hranice, prevádzačstva a nedovoleného
prekročenia štátnej hranice a postup pri ich vyšetrovaní.
32) Vyšetrovanie trestných činov spojených s nelegálnou migráciou.
33) Finančné vyšetrovanie.
34) Opatrenia proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti.
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35) Využívanie vybraných legislatívnych nástrojov Európskej únie v procese dokazovania.
36) Úloha spoločných vyšetrovacích tímov pri vyšetrovaní kriminality v EÚ.
37) Využívanie prostriedkov operatívno-pátracej činnosti na účely vyšetrovania.

Voliteľný predmet: Kriminalistika
1) Problémy skúmania kriminalistickým experimentom.
2) Hodnotenie a využívanie znaleckého posudku.
3) Normatívna a odborná úroveň znaleckého posudku.
4) Možnosti a potreby využívania foriem odbornej činnosti v trestnom práve.
5) Teoreticko-praktické východiska obhliadky.
6) Právne dôsledky kriminalistických poznatkov o obhliadke.
7) Formulácia a zostavenie otázok pre znalca.
8) Možnosti využívania zahraničných skúseností pri výkone obhliadky tela mŕtvoly a jej nálezu.
9) Obhliadka listín a dokumentov v policajnej praxi.
10) Zásada zákazu kladenia sugestívnych a kapcióznych otázok v kriminalistike.
11) Domnienka v kriminalistickej verzii.
12) Znalecké skúmanie.
13) Kriminalistická dokumentácia v Slovenskej republike.
14) Perspektívy a trendy kriminalistickej dokumentácie vo svete.
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15) Metódy rozpoznávania pravdivosti a klamstva vo výsluchu.
16) Využitie komunikačných metód a techník vo výsluchu.
17) Právne a kriminalistické podmienky na činnosti DVI tímov v Slovenskej republike.
18) Podmienky na činnosti DVI tímov vo svete.
19) Systém znaleckej činnosti vo vybraných európskych krajinách.
20) GIS podporujúce kriminalistické poznatky.
21) Možnosti využitia GIS pre kriminalistiku.
22) Vizualizácie údajov v procese plánovania a organizácii kriminalistických činností.
23) Metadáta a ich použitie v kriminalistike.
24) Kriminalistické hľadiská pri trestnej činnosti v „cloud computing“.
25) Možnosti biometrie pre kriminalistické využitie.
26) Dokazovanie formulovaním kriminalistických verzií pri internetových podvodoch.
27) Možnosti a obsah počítačových forenzných analýz pre dokazovanie.
28) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní drogovej trestnej činnosti.
29) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní trestnej činnosti v oblasti športu.
30) Využitie kriminalistických metód pri dokazovaní v colnej službe.
31) Využitie kriminalistických metód pri objasňovaní priestupkov.
32) Vyhľadávanie a zaisťovanie kriminalistických stôp v skrátenom vyšetrovaní.
33) Vyhľadávanie a zaisťovanie kriminalistických stôp v konaní o priestupkoch.
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34) Odraz kriminalistických zásad a pravidiel v aktuálnej právnej úprave Slovenskej republiky.
35) Odraz kriminalistických odporúčaní a taktických postupov v aktuálnej právnej úprave
Slovenskej republiky.

Povinný predmet: Správne právo - SPH/SPP
1) Územná samospráva a jej organizačná štruktúra.
2) Subjekty verejnej správy a správneho práva.
3) Formy činnosti verejnej správy.
4) Kontrola vo verejnej správe.
5) Zodpovednosť za výkon verejnej správy.
6) Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe.
8) Základné inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.
9) Súdne preskúmavanie správnych rozhodnutí.
10. Právomoc a príslušnosť správnych súdov
11) Správa na úseku zabezpečovania osobného stavu obyvateľstva.
12) Správne právo ako právne odvetvie a vedná disciplína.
13) Metódy činnosti verejnej správy.
14) Výkon zhromaždovacieho práva.
15) Združovanie občanov ako základné právo a sloboda slobodne sa združovať.
16) Dokazovanie v priestupkovom konaní.
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17) Štátne symboly, symboly miest a obcí v Slovenskej republike.
18) Postavenie vlády Slovenskej republiky vo verejnej správe.
19) Postavenie a úlohy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v systéme ústredných orgánov
štátnej správy.
20) Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku ochrany verejného poriadku a
verejnej bezpečnosti.
21) Právna úprava územnej samosprávy v Slovenskej republike z pohľadu Európskej charty
miestnej samosprávy.
22) Správa zahraničných vecí – štruktúra orgánov správy zahraničných vecí a ich činnosť.
23) Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy.
24) Správne delikty právnických osôb a ich trestanie.
25) Vnútorná správa a orgány na úseku vnútornej správy.
26) Právne postavenie a pôsobnosť samosprávneho kraja.
27) Pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva.
28) Právna úprava prejednávania priestupkov v Slovenskej republike.
29) Výkon štátnej správy na úseku strelných zbraní a streliva.
30) Výkon verejnej správy na úseku ochrany utajovaných skutočností.
31) Výkon verejnej správy na úseku ochrany osobných údajov.
32) Výkon štátnej správy na úseku súkromnej bezpečnosti.
33) Štátna správa vykonávaná v pôsobnosti Policajného zboru.
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34) Aktuálne otázky organizácie miestnej štátnej správy v Slovenskej republike.
35) Správne delikty v zmysle zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
36) Charakteristika správy justície v Slovenskej republike.
37) Sústava orgánov správy a výkonu väzenstva v Slovenskej republike.
38) Spravujúce a spravované subjekty na úseku správy obrany.
39) Charakteristika správy školstva a výchovnovzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.
40) Právne postavenie a pôsobnosť štátnych vysokých škôl
41) Právne postavenie a pôsobnosť verejných vysokých škôl
42) Právne postavenie a pôsobnosť súkromných vysokých škôl
43) Teoretické a aplikačné problémy realizácie priestupkového konania.
44) Aktuálne problémy realizácie oprávnení príslušníka Policajného zboru.
45) Sústava orgánov verejnej správy na úseku správy zdravotníctva.
46) Právne postavenie a pôsobnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
47) Právne postavenie a pôsobnosť zdravotných poisťovní
48) Právne postavenie a pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou staroslivosťou
49) Správa na úseku verejného zdravotníctva
50) Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
51) Charakteristika správy dopravy v Slovenskej republike.
52) Správa a správne právo na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách.
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53) Právne inštitúty a základný pojmový aparát na úseku správy katastra.
54) Organizácia štátnej správy v odvetví správy zamestnanosti.
55) Charakteristika správy starostlivosti o životné prostredie.
56) Správa živnostenského podnikania ako sústava orgánov a ako druh činnosti.
57) Správa kultúry a jej subjekty.
58) Subjekty štátnej správy na úseku regulácie sieťových odvetví.
59) Štatistický úrad Slovenskej republiky.
60) Formálne pramene správneho práva.
61) Právne postavenie a pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v
oblasti verejnej správy.
62) Právne postavenie obce na území Slovenskej republiky v komparácii s vybranými štátmi EÚ.
63) Pôsobnosť obce vo volebných veciach.
64) Ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy - právna úprava a
pôsobnosť.
65) Preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov súdom - rozhodnutie o žalobách.
66) Oprávnenia, povinnosti a donucovacie prostriedky príslušníka Policajného zboru.
67) Právne postavenie a úlohy Policajného zboru počas krízovej situácie.
68) Oprávnenia a povinnosti príslušníka Policajného zboru počas krízovej situácie.
69) Právne postavenie a úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase núdzového stavu.
Voliteľný predmet: Teória ochrany určených osôb a objektov
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1) Systém podnikovej bezpečnosti.
2) Aplikácia metód ochrany objektov v praktickej činnosti subjektov ochrany.
3) Bezpečnostná analýza objektu.
4) Technická služba a jej využitie v systéme ochrany majetku.
5) Prístupové a dochádzkové systémy ako súčasť zabezpečovacieho systému.
6) Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
7) Poskytovanie služieb fyzickej ochrany na základe zmluvy.
8) Analýza rizík v chránenom objekte.
9) Koncepcia ochrany objektu.
10) Elementárne zásady tvorby bezpečnostného projektu.
11) Ochrana rokovacích miestností.
12) Priemyselná bezpečnosť podnikateľa.
13) Systém cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou.
14) Prevádzka zabezpečovacieho systému chráneného objektu.
15) Administratívna bezpečnosť ako súčasť ochrany utajovaných skutočností.

Voliteľný predmet: Teória kontroly hraničného a cudzineckého režimu KPV
1) Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a jej úlohy pri ochrane hraníc
2) Migrácia ako novodobý fenomén strachu v Európskej únii
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3) Schengen Area
4) Analýza problémov aplikačnej praxe súvisiacich s výkonom služby hraničnej polície na
Slovensko-Ukrajinskej hranici.
5) Falošné a pozmenené cestovné doklady a možnosti ich odhaľovania službou hraničnej a
cudzineckej polície vo výkone služby
6) Vplyv Brexitu na hraničný režim Veľkej Británie a Európskej únie
7) Európsky systém hraničného dozoru EUROSUR
8) Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti eu-LISA
9) Inteligentné hranice
10) Aktuálne výzvy azylovej politiky Európskej únie
11) Falšovanie dokumentov ako súčasť nelegálnej migrácie
12) Legislatívne a technické zabezpečenie vonkajšej hranice EÚ
13) Obchodovanie s deťmi vs. Schengenský priestor
14) Postavenie občanov Spojeného kráľovstva v procese hraničnej kontroly v súvislosti
s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únii
15) Nútené návraty štátnych príslušníkov tretích krajín
16) Kontrola hraníc Európskej únie v kontexte globalizovaného sveta
17) Kompenzačné oparenia ako náhrada za zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach Zložky
systému EUROSUR
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
14) Konzulárna asistencia pri mimoriadnych a krízových situáciách v SR a vo vybraných
členských štátoch Európskej únie

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.
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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.
18) Mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, komparácia a vzťah medzi vybranými
systémami Európskej únie.

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.
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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.
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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.
12) Mechanizmus krízového manažmentu Európskej únie, komparácia a vzťah medzi vybranými
systémami Európskej únie.
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13) Mechanizmus a analýza právnej úpravy medzinárodnej pomoci pri mimoriadnej udalosti a
humanitárnej kríze
14) Mechanizmus a analýza právnej úpravy hospodárskej mobilizácie v SR
15) Mechanizmus a analýza právnej úpravy štátnych hmotných rezerv v SR
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