Bezpečnostné vedy

Povinný predmet - TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ – komisie č. 1, 2 a 3

1.

Trestná zodpovednosť právnickej osoby.

2. Trestná zodpovednosť fyzickej osoby.

3. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu.

4. Účasť viacerých osôb na páchaní trestnej činnosti.

5. Vývojové štádiá trestného činu.

6. Súbeh trestných činov a recidíva.

7. Tresty a ochranné opatrenia.

8. Trestná zodpovednosť mladistvého páchateľa.

9. Zánik trestnosti a zánik trestu.

10. Trestné činy proti životu a zdraviu.

11. Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti.

12. Trestné činy proti rodine a mládeži.

13. Trestné činy proti majetku.

14. Trestné činy hospodárske.

15. Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu.

16. Trestné činy proti republike.

17. Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach.

18. Trestné činy proti iným právam a slobodám.

19. Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe
v ozbrojených silách a proti obrane vlasti. Trestné činy vojenské.
20. Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu,
extrémizmu a trestné činy vojnové.

Povinný predmet - TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ - komisie č. 1, 2 a 3

1. Základné zásady trestného konania.

2. Subjekty a strany trestného konania.

3. Obvinený a jeho obhajca.

4. Poškodený v trestnom konaní.

5. Zaistenie osôb pre účely trestného konania.

6. Zaistenie veci pre účely trestného konania.

7. Prostriedky zabezpečovania informácií.

8. Úkony trestného konania.

9. Rozhodnutia v trestnom konaní.

10. Dokazovanie v trestnom konaní.

11. Postup pred začatím trestného stíhania.

12. Prípravné konanie.

13. Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby.

14. Hlavné pojednávanie: verejné a neverejné zasadnutie.

15. Opravné konanie, pojem, princípy a druhy opravných prostriedkov.

16. Riadne opravné prostriedky.

17. Mimoriadne opravné prostriedky.

18. Osobitné spôsoby konania.

19. Vykonávacie konanie.

20. Právny styk s cudzinou.

Povinný predmet - SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ – komisia č. 4
1. Systém verejnej správy a jej organizácia v Slovenskej republike.
2. Charakteristické črty a organizácia štátnej správy v SR.
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 – komisia č. 4

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 - K RI MI NOLÓGI A – komisia č. 1
1. Pojem kriminológie, predmet kriminológie, jej vzťah k iným vedným
odborom, charakteristika multidisciplinárnosti kriminológie. Funkcie
kriminológie, úlohy kriminológie a jej rozvoj.
2. Stav, štruktúra, dynamika a tendencie kriminality, zjavná a latentná
kriminalita, možnosti ich využitia v policajnej praxi. Možnosti získavania
informácii o kriminalite.
3. Charakteristika jednotlivých druhov kriminologických teórií v rámci
biologických, psychologických, sociologických, multifaktorových /
moderných kriminologických teórií a ich význam pri prevencii kriminality.
4. Príčiny a podmienky kriminality, kriminogénne faktory a ich delenie podľa
jednotlivých oblastí. Tri podmienky vzniku trestného činu.
5. Osobnosť páchateľa. Charakteristika jednotlivých prístupov k „osobnosti
páchateľa“, typológia páchateľov a možnosti jej využitia pre policajnú prax.
6. Obete trestného činu. Viktimológia - predmet viktimológie, viktímnosť/
viktimita, viktimizácia/viktimácia, typológia obetí, pomoc obetiam trestných
činov, význam viktimológie pre policajnú prax.
7. Kriminologický výskum – charakteristika, metódy, techniky a fázy
kriminologických výskumov, význam kriminologických výskumov
pre policajnú prax.
8. Prevencia kriminality - charakteristika, význam a stratégie prevencie,
kategórie prevencie, subjekty a objekty prevencie, význam prevencie
kriminality pre policajnú prax. Aktuálne preventívne projekty realizované
„referentmi špecialistami“ na národnej a nadnárodnej úrovni.
9. Prognóza kriminality – pojem, delenie prognóz, metódy prognózovania,
metódy výberu prognostických expertov, verifikácia prognóz.

10. Kriminalita mládeže -– pojem, etiológia, fenomenológia kriminality
mladistvých a delikvencie maloletých. Prevencia kriminality mládeže.

11. Drogová kriminalita – pojem, delenie, charakteristika, etiológia,
fenomenológia a jej prevencia.

12. Kriminalita páchaná na ženách, deťoch a senioroch. Jej fenomenológia,
etiológia a prevencia.

13. Extrémizmus – príčiny, podmienky a jeho prejavy.
Terorizmus ako najradikálnejšia forma extrémizmu.

14. Majetková kriminalita – pojem, jej fenomenológia, etiológia
a jej prevencia.

15. Hospodárska kriminalita – pojem, štruktúra, fenomenológia, etiológia
a jej prevencia.

16. Počítačová kriminalita – pojem, štruktúra, fenomenológia, etiológia
a jej prevencia.

17. Násilná kriminalita – pojem, štruktúra, fenomenológia, etiológia
a jej prevencia.

18. Mravnostná kriminalita – pojem, štruktúra, fenomenológia, etiológia
a jej prevencia.
19. Korupcia – jej pojem vo všeobecnosti, etiológia korupcie vo všeobecnosti
jej členenie a druhy korupcie. Korupcie v Policajnom zbore - etiológia
korupcie v Policajnom zbore. Kontrola korupcie.
20. Organizovaná kriminalita – pojem, štruktúra, znaky, skupiny mafiánskeho
typu, zločineckého zoskupenia, etiológia organizovanej kriminality, druhy
kriminality a trestných činov evidovaných ako organizovaná kriminalita
a prevencia organizovanej kriminality.

Voliteľný predmet – TEÓRI A OPERATÍ VNO-PÁTRACÍ CH ČI NNOSTÍ – komisia
č. 1
1. Odhaľovanie a objasňovanie trestných činov (stratégia, taktika, metodika).
2. Operatívno-pátracia činnosť a spravodajská činnosť v systéme kriminálno-policajného
poznania.
3. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti, právna charakteristika pre účely zákona NR
SR
č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, možnosti ich použitia
pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti.
4. Prostriedky operatívno-pátracej činnosti, právna charakteristika pre účely zákona NR
SR
č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, možnosti ich použitia
pri objasňovaní trestnej činnosti.
5. Informačno-technické prostriedky, právna charakteristika (zákon NR SR č. 166/2003
Z.z.
o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (o
ochrane
pred odpočúvaním), zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov), možnosti ich použitia pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti.
6. Pátranie po osobách, veciach a cieľové pátranie – právne vymedzenie a možnosti
použitia pri odhaľovaní a objasňovaní trestnej činnosti.
7. Operatívno-pátracia činnosť pri ochrane a pomoci ohrozenému a chránenému
svedkovi
(zákon NR SR č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
8. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti, právna charakteristika. Základné úlohy
a povinnosti zodpovedných subjektov pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti ( Zákon NR SR č. 297/2008. Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov).
9. Medzinárodná policajná spolupráca v boji proti organizovanému zločinu, jej význam
v procese odhaľovania a objasňovania.
10. Charakteristika systému organizácie a riadenia aktivít kriminálnych skupín možnosti
využitia operatívno-pátracej činnosti a spravodajskej činnosti pri ich odhaľovaní.
11. Identifikácia aktivít kriminálnych skupín aplikáciou operatívno-pátracej činnosti.
12. Všeobecná kriminalita, jej klasifikácia, možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti
pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov všeobecnej kriminality.
13. Mravnostná kriminalita a možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti
pri odhaľovaní a objasňovaní.
14. Násilná kriminalita a možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní
a objasňovaní trestných činov násilnej kriminality.
15. Majetková kriminalita a možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti pri
odhaľovaní
a objasňovaní trestných činov majetkovej kriminality.
16. Charakteristiky drogovej kriminality, možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti
pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov drogovej kriminality.

17. Kriminalita páchaná v ekonomike, možnosti aplikácie operatívno-pátracej činnosti
pri odhaľovaní trestných činov tohto druhu kriminality.
18. Daňová kriminalita, klasifikácia, spôsoby páchania, špecifiká odhaľovania a možnosti
využitia operatívno-pátracej činnosti v procese odhaľovania a objasňovania
trestných
činov na tomto úseku.
19. Korupčná kriminalita, jej charakteristika z pohľadu spoločenskej závažnosti, trestnoprávna charakteristika trestných činov súvisiacich s korupciou, špecifiká odhaľovania
a možnosti využitia operatívno-pátracej činnosti v procese odhaľovania a
objasňovania
trestných činov na tomto úseku.
20. Extrémizmus a jeho orientácie, prejavy a symbolika, trestnoprávna charakteristika
trestných činov s prvkami extrémizmu, možnosti využitia operatívno-pátracej činnosti
v procese odhaľovania a objasňovania.

Voliteľný predmet – TEÓRI A VEREJ NO-PORI ADK OVÝCH ČI NNOSTÍ - komisia
č. 2
1. Teoreticko-spoločenské východiská policajnej verejno-poriadkovej
činnosti.

2. Orgány ochrany verejného poriadku.

3. Policajný zbor, Služba Poriadkovej polície.

4. Normatívna úprava služby poriadkovej polície.

5. Organizačno-taktické formy činnosti služby poriadkovej polície.

6. Sily a prostriedky služby poriadkovej polície.

7. Metódy verejno-poriadkovej činnosti.

8. Profesionalizácia a špecializácia verejno-poriadkovej činnosti.

9. Historický vývoj služby poriadkovej polície.

10. Princípy v činnosti Policajného zboru a služby poriadkovej polície.

11. Základné útvary služby poriadkovej polície.

12. Ďalšie útvary služby poriadkovej polície

13. Hromadné narušenie verejného poriadku, poriadkové jednotky
a antikonfliktné tímy Policajného zboru.

14. Verejno-poriadkové informácie, verejno-poriadková situácia.

15. Služobné zákroky a legitímnosť zásahu do základných práv a slobôd.

16. Domáce násilie.

17. Komunitná činnosť polície.

18. Zásahové skupiny Policajného zboru, eskorty a cely policajného
zaistenia.

19. Plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola v policajnej
verejno-poriadkovej činnosti.

20. Kooperácia a koordinácia v policajnej verejno-poriadkovej činnosti.

Voliteľný predmet – TEÓRI A DOPRAVNO-BEZPE ČNOSTNÝCH ČI NNOSTÍ –
komisia č. 2

1. Historický pohľad na vývoj problematiky služby dopravnej polície.

2. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

3. Systémová teória bezpečnosti cestnej premávky.

4. Právna úprava bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

5. Inštitucionálne zabezpečenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.

6. Dopravno-bezpečnostné činnosti.

7. Dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

8. Metódy dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

9. Sily a prostriedky služby dopravnej polície.

10. Dopravno-bezpečnostná situácia.

11. Organizácia a plánovanie výkonu služby
cestných dopravných hliadok.

12. Informačné systémy využívané službou dopravnej polície.

13. Spôsobilosť cestných vozidiel k premávke
na pozemných komunikáciách.
14. Preprava nebezpečných látok po pozemných komunikáciách.
Dopravná ochrana určených osôb.

15. Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej
republike v rokoch 2011 až 2020.

16. Medzinárodné aspekty dopravnej politiky v oblasti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.

17. Mýtna polícia. Kontrola sociálnej legislatívy.

18. Činnosť služby dopravnej polície pri získavaní a preškolenie
odbornej spôsobilosti vodičov motorových vozidiel.

19. Dopravno-inžinierska činnosť služby dopravnej polície.

20. Prejednávanie dopravných priestupkov.

21. Činnosť dopravnej polície pri objasňovaní dopravných nehôd.

Voliteľný predmet – TEÓRI A A METODI K A VYŠETROVANI A – komisia č. 3
1. Pojem, predmet a systém Teórie a metodiky vyšetrovania.
2. Vyšetrovanie trestných činov proti životu.
3. Vyšetrovanie trestných činov proti zdraviu.
4. Vyšetrovanie drogovej kriminality.
5. Vyšetrovanie trestných činov lúpeží.
6. Vyšetrovanie vydierania, hrubého nátlaku a nátlaku.
7. Vyšetrovanie sexuálnej trestnej činnosti.
8. Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s domácim násilím.
9. Vyšetrovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi a deťmi.
10. Vyšetrovanie krádeží.
11. Vyšetrovanie podvodov.
12. Vyšetrovanie trestných činov proti mene.
13. Vyšetrovanie daňových trestných činov.
14. Vyšetrovanie korupcie.
15. Vyšetrovanie nedovoleného ozbrojovania a obchodovania
so zbraňami.
16. Vyšetrovanie trestných činov proti životnému prostrediu.
17. Vyšetrovanie terorizmu a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
18. Vyšetrovanie trestných činov extrémizmu.
19. Vyšetrovanie požiarov, výbuchov a havárií.
20. Vyšetrovanie cestných dopravných nehôd.

Voliteľný predmet – K RI MI NALI STI K A – komisia č. 3
1. Kriminalistika, pojem, objekt, predmet, systém. Spoločenská funkcia.
Vzťah k iným vedám.
2. Kriminalistické stopy. Teória odrazu. Kriminalistická identifikácia.
3. Kriminalistické metódy.
4. Kriminalistické skúmanie. Znalci, experti a odborníci.
5. Kriminalistická daktyloskópia. Kriminalistická trasológia.
6. Kriminalistická mechanoskópia. Kriminalistická balistika.
7. Kriminalistická biológia.
8. Kriminalistická pyrotechnika. Kriminalistická odorológia.
9. Kriminalistické skúmanie ručného a strojového písma.
10. Kriminalistická fonoskópia. Kriminalistické skúmanie jazyka.
11. Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov. Kriminalistická chémia.
12. Kriminalistické fotografické skúmanie. Mikrostopy.
13. Kriminalistické skúmanie portrétu osoby. Kriminalistická antropológia.
14. Kriminalistická dokumentácia. Metódy a formy dokumentácie.
15. Výsluch, a jeho taktika. Výsluchové situácie a taktické postupy
ich riešenia.
16. Konfrontácia. Previerka výpovede na mieste.
Kriminalistická rekonštrukcia.
17. Rekognícia. Kriminalistický experiment.
18. Kriminalistická, psychologická a biologická podstata pamäťovej stopy.
19. Obhliadka miesta činu, práca na mieste činu. Prehliadka.
20. Kriminalistické evidencie a kriminalistické zbierky.
Kriminalistická verzia.

Voliteľný predmet – TEÓRI A OCHRANY UR ČENÝCH OSÔB A OBJ EK TOV –
komisia č. 4
1. Charakterizujte systémový prístup k riešeniu úloh na úseku služby
ochrany objektov.

2. Systém právnej úpravy a kategórie objektov pri napĺňaní cieľov
ochrany.

3. Charakterizujte riadenie procesu ochrany objektov.

4. Charakterizujte bezpečnostnú analýzu.

5. Fyzická ochrana objektu, jej formy.

6. Poskytovanie služieb fyzickej ochrany na základe zmluvy.

7. Charakterizujte analýzu rizík v chránenom objekte.

8. Bezpečnostná analýza objektu, jej ciele, štruktúra, obsah.

9. Požiadavky na riadiace a analytické centrum kamerových
monitorovacích sústav.

10. Právna úprava ochrany utajovaných skutočností.

11. Charakterizujte personálnu a administratívnu bezpečnosť.

12. Právna úprava cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou.
13. Charakterizujte oblasti bezpečnosti ochrany utajovaných
skutočností.
14. Charakterizujte význam ochrany informácií z hľadiska utajovaných
skutočností.

15. Charakterizujte priemyselnú bezpečnosť podnikateľa
(právnická osoba, fyzická osoba).
16. Metodika tvorby bezpečnostnej dokumentácie fyzickej
a objektovej bezpečnosti.

17. Využitie kamerových systémov pri ochrane osôb a majetku.

18. Systém kritérií výberu mechanických zábranných prostriedkov
v ochrane objektov.
19. Obsah bezpečnostnej dokumentácie fyzickej a objektovej
bezpečnosti.
20. Charakterizujte dohľad nad ochranou osobných údajov
(zodpovedná osoba – podmienky poverenia, povinnosti
prevádzkovateľa pri poverení).

Voliteľný predmet

TEÓRI A K ONTROLY HRANI ČNÉHO A CUDZI NECK ÉHO REŽI MU komisia č. 4
1. Systém právnych noriem upravujúcich činnosť hraničného režimu.
2. Systém metód teórie hraničného režimu.
3. Systém subjektov hraničného režimu.
4. Systém kontroly hraničného režimu Slovenskej republiky.
5. Analytická činnosť pri zabezpečovaní hraničného režimu SR.
6. Systém dokumentov zabezpečujúcich hraničný režim SR.
7. Legislatívna činnosť riadiacich útvarov pri tvorbe dokumentov
zabezpečujúcich hraničný režim Slovenskej republiky.
8. Právna úprava medzinárodnej policajnej spolupráce
pri zabezpečovaní hraničného režimu Slovenskej republiky.
9. Príprava expertných rokovaní zabezpečujúcich hraničný režim SR.
10. Kontrolná činnosť útvarov zabezpečujúcich hraničný režim SR.
11. Metódy využívané teóriou cudzineckého režimu.
12. Vplyv medzinárodnej migrácie na subjekty teórie cudzineckého
režimu.
13. Systém medzinárodných dohôd upravujúcich cudzinecký režim.
14. Materiálne pramene slovenského cudzineckého práva.
15. Kontrola cudzineckého režimu z pohľadu medzinárodného práva.
16. Systém právnych noriem upravujúcich vízový režim Slovenskej
republiky a subjekty jeho aplikácie.
17. Právno-teoretické východiská sankcií súvisiacich s pobytom
cudzincov na území Slovenskej republiky.
18. Medzinárodnoprávne východiská realizácie readmisných dohôd.
19. Subjekty aplikujúce readmisné dohody.
20. Medzinárodná policajná spolupráca v oblasti zabezpečenia
hraničného režimu.

Bezpečnostné vedy
Povinný predmet – SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ –
komisia č. 5 a 6

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 –
komisia č. 5 a 6

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 – TEÓRI A VEREJ NEJ SPRÁVY – komisia č. 5

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

EK ONOMI K A A FI NANCI E VEREJ NÉHO SEK TORA
komisia č. 5
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 - TEÓRI A BEZPE ČNOSTNÝCH RI ZÍ K –
komisia č. 6
1.
2.

Vedecká prognóza vývinu bezpečnostnej praxe a jej dôsledky
pre prijímanie právnych noriem.
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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Preventívne a profylaktické opatrenia manažmentu bezpečnostných rizík na
ochranu obyvateľstva.
Možnosti využitia metódy účelových interview - DELFI - pre analýzu
bezpečnostných rizík.
Možnosti využitia metódy kontrolného zoznamu (Checklist Analysis)
pre analýzu bezpečnostných rizík.
Možnosti využitia metódy analýzy nebezpečnosti a prevádzkyschopnosti
(Hazard and Operability Analysis - HAZOP) pre analýzu bezpečnostných rizík.
Možnosti využitia metódy analýzy stromom porúch (Fault Tree Analysis) pre
analýzu bezpečnostných rizík.
Možnosti využitia metódy analýzy stromom udalostí (Event Tree Analysis) pre
analýzu bezpečnostných rizík.
Možnosti využitia metódy (metodiky) CRAMM (CCTA Risk Analysis and
Management Methodology) pre analýzu bezpečnostných rizík.
Podstata a štruktúra hydrosférických rizík a legislatívny odraz
ich riešenia v Slovenskej republike.
Podstata a štruktúra litosférických rizík a legislatívny odraz ich riešenia
v Slovenskej republike.
Podstata a štruktúra agrogénnych rizík a environmentálnych rizík
a legislatívny odraz ich riešenia v Slovenskej republike.
Podstata a štruktúra politických rizík a rizík verejnej správy
a legislatívny odraz ich riešenia v Slovenskej republike.
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 - TEÓRI A CI VI LNEJ OCHRANY – komisia č. 6

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 varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v
podmienkach okresu.

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 - TEÓRI A OCHRANY PRED POŽI ARMI – komisia č. 6

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
- K RÍ ZOVÝ MANAŽMENT VO VEREJ NEJ SPRÁVE –
komisia č. 6
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.

